ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA ΚΑΙ SOFIA 2
 Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Απαλλαγή για τη λήψη άμεσων δειγμάτων ρινικού
επιχρίσματος, ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και δειγμάτων ρινικής
αναρρόφησης/έκπλυσης
 Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Μέτρια για τα δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος
και ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/πλύσης που έχουν εκπλυθεί σε υλικά μεταφοράς
Για in vitro διαγνωστική χρήση.

Ένα Πιστοποιητικό Απαλλαγής απαιτείται για τη διεξαγωγή αυτής της εξέτασης σε πλαίσιο απαλλαγής κατά
CLIA. Η εξέταση αυτή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από εργαστήρια που πραγματοποιούν εξετάσεις
μέτριας και υψηλής πολυπλοκότητας. Για τη λήψη ενός Πιστοποιητικού Απαλλαγής, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το πολιτειακό τμήμα υγείας. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή κατά
CLIA διατίθενται στον ιστότοπο των Κέντρων Medicare και Medicaid στο www.cms.hhs.gov/CLIA ή από το
πολιτειακό τμήμα υγείας.
Η αποτυχία τήρησης των οδηγιών ή η τροποποίηση των οδηγιών του συστήματος εξέτασης θα έχει ως
αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις για ταξινόμηση απαλλαγής.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA εφαρμόζει τον ανοσοφθορισμό για την ανίχνευση των αντιγόνων των
νουκλεοπρωτεϊνών του ιού της γρίπης Α και Β σε άμεσα δείγματα ρινικού επιχρίσματος, ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος και ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης και σε δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και
ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης σε μέσα μεταφοράς από συμπτωματικούς ασθενείς. Αυτή η
ποιοτική εξέταση προορίζεται για χρήση επικουρικά για την ταχεία διαφοροδιάγνωση οξέων ιογενών
λοιμώξεων γρίπης Α και γρίπης Β. Η εξέταση δεν προορίζεται για την ανίχνευση αντιγόνων γρίπης τύπου C.
Ένα αρνητικό αποτέλεσμα είναι πιθανολογούμενο και συνίσταται επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων
μέσω ιικής καλλιέργειας ή μίας εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής ανάλυσης γρίπης Α και Β. Τα αρνητικά
αποτελέσματα δεν αποκλείουν την ύπαρξη λοίμωξης από τον ιό της γρίπης και δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για τη θεραπεία ή για άλλες αποφάσεις θεραπευτικής αντιμετώπισης
του ασθενούς. Αυτή η εξέταση προορίζεται για επαγγελματική και εργαστηριακή χρήση.
Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τη γρίπη Α και Β εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Φεβρουαρίου
έως Μαρτίου 2011 όταν οι ιοί γρίπης A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) και
B/Brisbane/60/2008 (Victoria-Like) ήταν οι κυρίαρχοι ιοί γρίπης στην κυκλοφορία σύμφωνα με την
Εβδομαδιαία Έκθεση Νοσηρότητας και Θνησιμότητας του CDC με τίτλο «Ενημέρωση: Ενεργότητα Γρίπης-Ηνωμένες Πολιτείες, Περίοδος 2010-2011 και Σύνθεση του Εμβολίου Γρίπης 2011-2012». Τα χαρακτηριστικά
απόδοσης μπορεί να ποικίλουν έναντι άλλων αναδυόμενων ιών γρίπης.
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Εάν υπάρχει υποψία λοίμωξης με έναν νέο ιό γρίπης με βάση τα υφιστάμενα κλινικά και επιδημιολογικά
διαγνωστικά κριτήρια που συνιστώνται από τις αρχές δημόσιας υγείας, τα δείγματα θα πρέπει να
συλλέγονται με κατάλληλες προφυλάξεις ελέγχου λοιμώξεων για νέους λοιμογόνους ιούς γρίπης και να
αποστέλλονται σε πολιτειακές ή τοπικές υπηρεσίες για εξέταση. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται
απόπειρα ιικής καλλιέργειας σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός εάν διατίθεται μία εγκατάσταση BSL 3+ για τη
λήψη και καλλιέργεια δειγμάτων.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Οι ιοί γρίπης είναι αιτιολογικοί παράγοντες ιδιαίτερα μεταδοτικών, οξέων, ιογενών λοιμώξεων του
αναπνευστικού συστήματος.
Οι ιοί γρίπης είναι ανοσολογικά διαφοροποιημένοι ιοί μονοκλωνικού RNA. Υπάρχουν τρεις τύποι ιών της
γρίπης: A, B και C. Οι ιοί τύπου A είναι οι πιο διαδεδομένοι και σχετίζονται με τις πιο σοβαρές επιδημίες. Οι
ιοί τύπου B προκαλούν μία νόσο που είναι εν γένει πιο ήπια από εκείνη που προκαλεί ο τύπος Α. Οι ιοί τύπου
C δεν έχουν σχετιστεί ποτέ με μεγάλη επιδημία ανθρώπινης νόσου. Τόσο ο ιός Τύπου A όσο και ο ιός Τύπου B
μπορεί να συνυπάρχουν στην κυκλοφορία, αλλά συνήθως ο ένας τύπος είναι κυρίαρχος κατά τη διάρκεια
μίας συγκεκριμένης εποχής.1
Κάθε έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά μέσο όρο το 5%-20% του πληθυσμού προσβάλλεται από γρίπη, ενώ
περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι νοσηλεύονται λόγω επιπλοκών γρίπης και περίπου 36.000 άνθρωποι
καταλήγουν λόγω αιτίων σχετιζόμενων με τη γρίπη. Ορισμένοι άνθρωποι, όπως οι ενήλικες ηλικίας 65 ετών
και άνω, τα μικρά παιδιά και οι άνθρωποι με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, διατρέχουν υψηλότερο
κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.2

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA εφαρμόζει τεχνολογία ανοσοφθορισμού η οποία χρησιμοποιείται με τον
αναλυτή Sofia και Sofia 2 για την ανίχνευση νουκλεοπρωτεϊνών του ιού της γρίπης. Αυτή η εξέταση επιτρέπει
τη διαφορική ανίχνευση των αντιγόνων γρίπης Α και γρίπης Β.
Το δείγμα του ασθενούς τοποθετείται στο Σωληνάριο Αντιδραστηρίων, όπου τα σωματίδια του ιού στο
δείγμα διαρρηγνύονται, εκθέτοντας τις εσωτερικές ιικές νουκλεοπρωτεΐνες. Μετά τη διάρρηξη, το δείγμα
διανέμεται στο φρεάτιο δείγματος της Κασέτας Εξέτασης. Από το φρεάτιο δείγματος, το δείγμα μεταναστεύει
μέσω μίας ταινίας εξέτασης που περιέχει διάφορα μοναδικά χημικά περιβάλλοντα. Εάν υφίστανται ιικά
αντιγόνα γρίπης, θα παγιδευθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
Σημείωση: Ανάλογα με την επιλογή του χρήστη, η Κασέτα Εξέτασης είτε τοποθετείται εντός του αναλυτή
Sofia ή Sofia 2 για αυτόματη χρονομετρημένη ανάπτυξη της εξέτασης (Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY])
είτε τοποθετείται επάνω στον πάγκο προκειμένου να πραγματοποιηθεί πρώτα μη αυτόματη ανάπτυξη της
εξέτασης και στη συνέχεια τοποθετείται στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 για ανάγνωση (Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]).
Ο αναλυτής Sofia και Sofia 2 θα πραγματοποιήσει ανάγνωση της ταινίας εξέτασης και θα μετρήσει το σήμα
φθορισμού μέσω επεξεργασίας των αποτελεσμάτων με τη χρήση ειδικών για τη μέθοδο αλγορίθμων. Ο
αναλυτής Sofia και Sofia 2 θα εμφανίσει τα αποτελέσματα της εξέτασης (Θετικό, Αρνητικό ή Άκυρο) στην
οθόνη.
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
Κιτ 25 Εξετάσεων:
 Μεμονωμένα Συσκευασμένες Κασέτες Εξέτασης (25): Μονοκλωνικά αντισώματα ποντικού κατά της
γρίπης Α και κατά της γρίπης Β
 Σωληνάρια Αντιδραστηρίων (25): Λυοφιλοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα με απολυμαντικούς παράγοντες
και αναγωγικούς παράγοντες
 Διάλυμα Αντιδραστηρίων (25): Αμπούλες με αλατούχο διάλυμα
 Στείροι Ρινικοί Στυλεοί (25)
 Μικρές, Διαυγείς Πιπέτες Σταθερού Όγκου των 120 µL (25)
 Μεγάλες, Ροζ Πιπέτες Σταθερού Όγκου των 250 µL (25)
 Στυλεός Θετικού Ελέγχου για Γρίπη Τύπου Α και Γρίπη Τύπου Β (1): Ο στυλεός είναι επικαλυμμένος με μη
λοιμώδη ανασυνδυασμένα αντιγόνα γρίπης Α και γρίπης Β
 Στυλεός Αρνητικού Ελέγχου (1): Ο στυλεός είναι επικαλυμμένος με αδρανοποιημένο σε θερμότητα, μη
λοιμώδες αντιγόνο Στρεπτόκοκκου C
 Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (1)
 Συνοπτικές Οδηγίες Αναφοράς (1)
 Κάρτα QC (βρίσκεται στο κουτί του κιτ)
 Χαρτί Εκτυπωτή (1)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΤ






Χρονόμετρο ή ρολόι
Αναλυτής Sofia ή Sofia 2
Περιέκτης δειγμάτων
Αποστειρωμένος φυσιολογικός ορός για συλλογή δειγμάτων
Εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη συλλογή δειγμάτων ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης ή
ρινοφαρυγγικής έκπλυσης
 Ρινοφαρυγγικός στυλεός τύπου «flocked», κατασκευασμένος από ίνες νάιλον
 Κασέτα Βαθμονόμησης (παρέχεται με τη Συσκευασία Εγκατάστασης του αναλυτή Sofia ή με τον αναλυτή
Sofia 2)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 Για in vitro διαγνωστική χρήση.
 Μη χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα του κιτ αφού παρέλθει η ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη
στην εξωτερική πλευρά του κυτίου.
 Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις κατά τη συλλογή, τον χειρισμό, τη φύλαξη και την απόρριψη των
δειγμάτων των ασθενών και των χρησιμοποιημένων περιεχομένων του κιτ.3
 Συνιστάται η χρήση γαντιών από Νιτρίλιο, Λάτεξ (ή ισοδύναμο υλικό) κατά τον χειρισμό των δειγμάτων
των ασθενών.3
 Μην επαναχρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένες Κασέτες Εξέτασης, Πιπέτες Σταθερού Όγκου, Σωληνάρια
Αντιδραστηρίων, διαλύματα ή Στυλεούς Ελέγχου.
 Ο χρήστης δεν θα πρέπει να ανοίγει ποτέ τη συσκευασία αλουμινίου της Κασέτας Εξέτασης εκθέτοντάς τη
στο φυσικό περιβάλλον έως ότου η Κασέτα Εξέτασης είναι έτοιμη για άμεση χρήση.
 Απορρίψτε και μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε Κασέτα Εξέτασης ή οποιοδήποτε υλικό που έχει
υποστεί βλάβη ή έχει πέσει κάτω.
 Το Διάλυμα Αντιδραστηρίων περιέχει ένα αλατούχο διάλυμα (φυσιολογικός ορός). Εάν το διάλυμα έρθει
σε επαφή με το δέρμα ή τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού.
 Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται στο
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.
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 Η Κασέτα Βαθμονόμησης θα πρέπει να διατηρείται στην παρεχόμενη συσκευασία φύλαξης μεταξύ των
χρήσεων.
 Η ανεπαρκής ή ακατάλληλη συλλογή, φύλαξη και μεταφορά των δειγμάτων μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα λανθασμένα αποτελέσματα εξέτασης.
 Οι διαδικασίες συλλογής και χειρισμού των δειγμάτων απαιτούν ειδική εκπαίδευση και καθοδήγηση.
 Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τα Μέσα Μεταφοράς Ιογενούς Υλικού (VTM) που
συνιστώνται σε αυτό το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης.
 Κατά τη συλλογή ενός δείγματος ρινικού επιχρίσματος, χρησιμοποιήστε τον Ρινικό Στυλεό που παρέχεται
στο κιτ.
 Κατά τη συλλογή ενός δείγματος ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, χρησιμοποιήστε έναν ρινοφαρυγγικό
στυλεό τύπου «flocked», κατασκευασμένο από ίνες νάιλον.
 Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη Πιπέτα Σταθερού Όγκου σύμφωνα με τις διαδικασίες εξέτασης:
 Μόνο η Μικρή, Διαυγής Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 120 µL θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την
προσθήκη του δείγματος του ασθενούς στην Κασέτα Εξέτασης, για όλους τους τύπους δειγμάτων.
 Μόνο η Μεγάλη, Ροζ Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 250 μL θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τη
διαδικασία εξέτασης αναρρόφησης/έκπλυσης ή των μέσων μεταφοράς ιογενούς υλικού κατά τη
μεταφορά του δείγματος του ασθενούς από το κύπελλο συλλογής στο Σωληνάριο Αντιδραστηρίων.
 Μην αδειάζετε δείγματα από το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων στο φρεάτιο δείγματος της Κασέτας
Εξέτασης. Χρησιμοποιείτε την παρεχόμενη Μικρή, Διαυγή Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 120 µL κατά την
προσθήκη του δείγματος στην Κασέτα Εξέτασης.
 Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε δείγματα που φαίνεται με οπτική επισκόπηση
ότι περιέχουν αίμα ή υπερβολικά κολλώδη δείγματα.
 Μη σημειώνετε επάνω στον γραμμωτό κώδικα της Κασέτας Εξέτασης. Αυτός χρησιμοποιείται από τον
αναλυτή Sofia και Sofia 2 για την ταυτοποίηση του τύπου εξέτασης που πραγματοποιείται και για την
ταυτοποίηση της μεμονωμένης Κασέτας Εξέτασης, προκειμένου να αποφεύγεται δεύτερη ανάγνωση της
Κασέτας Εξέτασης από τον ίδιο αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
 Εάν υπάρχει υποψία λοίμωξης με έναν νέο ιό γρίπης Α με βάση τα υφιστάμενα κλινικά και
επιδημιολογικά διαγνωστικά κριτήρια που συνιστώνται από τις αρχές δημόσιας υγείας, τα δείγματα θα
πρέπει να συλλέγονται με κατάλληλες προφυλάξεις ελέγχου λοιμώξεων για νέους λοιμογόνους ιούς
γρίπης και να αποστέλλονται σε πολιτειακές ή τοπικές υπηρεσίες για εξέταση. Δεν θα πρέπει να γίνεται
προσπάθεια ιικής καλλιέργειας σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός εάν διατίθεται μία εγκατάσταση BSL 3+
για τη λήψη και καλλιέργεια δειγμάτων.
 Αν και αυτή η εξέταση έχει καταδειχθεί ότι ανιχνεύει ιούς της γρίπης των πτηνών που έχουν υποβληθεί σε
καλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένου του υποτύπου H5N1 του ιού της Γρίπης Α των πτηνών, τα
χαρακτηριστικά απόδοσης αυτής της εξέτασης με δείγματα από ανθρώπους που έχουν μολυνθεί με H5N1
ή άλλους ιούς γρίπης των πτηνών είναι άγνωστα.
 Καθώς το αντιδραστήριο ανίχνευσης είναι ένα φθορίζον σύμπλοκο, δεν θα σχηματιστούν ορατά
αποτελέσματα επάνω στην ταινία εξέτασης. Ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
 Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα, μία ανοιχτή και εκτεθειμένη Κασέτα Εξέτασης δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται εντός ενός θαλάμου νηματικής ροής ή ενός χώρου με έντονο αερισμό.
 Η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιείται σε έναν χώρο με επαρκή αερισμό.
 Η απόρριψη των περιεκτών και των μη χρησιμοποιημένων περιεχομένων θα πρέπει να πραγματοποιείται
σύμφωνα με τις Ομοσπονδιακές, Πολιτειακές και Τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και εξοπλισμό προστασίας των οφθαλμών / του
προσώπου κατά τον χειρισμό των περιεχομένων αυτού του κιτ.
 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
 Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα κινδύνου, την ασφάλεια, τον χειρισμό και την
απόρριψη των περιεχομένων αυτού του κιτ, παρακαλείστε να ανατρέξετε στο Φύλλο Δεδομένων
Ασφαλείας (SDS) που παρέχεται στον ιστότοπο quidel.com.
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ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΤ
Το κιτ θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, 15°C έως 30°C, προστατευμένο από το άμεσο
ηλιακό φως. Τα περιεχόμενα του κιτ είναι σταθερά έως την ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη στην
εξωτερική πλευρά του κυτίου. Να μην καταψύχεται.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Υπάρχουν τρεις τύποι Ποιοτικού Ελέγχου για τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 και την Κασέτα Εξέτασης: η
διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia, τα χαρακτηριστικά ενσωματωμένου ελέγχου
διαδικασίας και οι Εξωτερικοί Έλεγχοι.

Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia
Σημείωση: Αυτή είναι μία διαδικασία «Ελέγχου Βαθμονόμησης».
Η Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 30 ημέρες. Ο αναλυτής Sofia
μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να υπενθυμίζει στον χρήση να πραγματοποιεί τη Διαδικασία Ελέγχου
Βαθμονόμησης.
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαραίτητη διαδικασία, η οποία ελέγχει τα οπτικά μέρη και τα
συστήματα υπολογισμού του αναλυτή Sofia με τη χρήση μίας ειδικής Κασέτας Βαθμονόμησης. Αυτή η Κασέτα
Βαθμονόμησης παρέχεται με τη Συσκευασία Εγκατάστασης του αναλυτή Sofia. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Χρήσης του Αναλυτή Sofia για λεπτομέρειες σχετικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης.
Σημαντικό: Διασφαλίστε ότι η Κασέτα Βαθμονόμησης φυλάσσεται στην παρεχόμενη συσκευασία αλουμινίου
μεταξύ των χρήσεων για να προστατεύεται από την έκθεση στο φως.
1. Για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση του αναλυτή Sofia,
επιλέξτε «Βαθμονόμηση» από το Κύριο Μενού.

2. Ακολουθώντας τα μηνύματα προτροπής που
εμφανίζονται στην οθόνη, εισάγετε την Κασέτα
Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia και κλείστε τη
συρταρωτή υποδοχή. Ο αναλυτής Sofia πραγματοποιεί
τον Έλεγχο Βαθμονόμησης αυτόματα εντός δύο λεπτών
χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από τον χρήστη.

Όταν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης ολοκληρωθεί, μία ειδοποίηση του αναλυτή Sofia ενημερώνει τον χρήστη.
Επιλέξτε OK για να επιστρέψετε στο Κύριο Μενού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης αποτύχει, ενημερώστε τον Επιτηρητή ή επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για να λάβετε βοήθεια από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 π.μ. έως τις
5:00 μ.μ. (Ώρα Ειρηνικού) στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ) και στο 858.552.1100 (εκτός ΗΠΑ), Fax: 858.455.4960,
customerservice@quidel.com (Εξυπηρέτηση Πελατών), technicalsupport@quidel.com (Τεχνική Υποστήριξη) ή
επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.
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Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης του Αναλυτή Sofia 2
Η Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 30 ημέρες. Ο αναλυτής Sofia 2
μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να υπενθυμίζει στον χρήση να πραγματοποιεί τη Διαδικασία Ελέγχου
Βαθμονόμησης.
Ο Έλεγχος Βαθμονόμησης είναι μία απαραίτητη διαδικασία, η οποία ελέγχει τα οπτικά μέρη και τα
συστήματα υπολογισμού του αναλυτή Sofia 2 με τη χρήση μίας ειδικής Κασέτας Βαθμονόμησης. Αυτή η
Κασέτα Βαθμονόμησης παρέχεται με τον αναλυτή Sofia 2. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του Αναλυτή Sofia
2 για λεπτομέρειες σχετικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Βαθμονόμησης.
Σημαντικό: Διασφαλίστε ότι η Κασέτα Βαθμονόμησης φυλάσσεται στην παρεχόμενη συσκευασία αλουμινίου
μεταξύ των χρήσεων για να προστατεύεται από την έκθεση στο φως.
1. Για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση του αναλυτή Sofia
2, επιλέξτε «Εκτέλεση Βαθμονόμησης» από το
Κύριο Μενού.

2. Ακολουθώντας τα μηνύματα προτροπής που
εμφανίζονται στην οθόνη, εισάγετε την Κασέτα
Βαθμονόμησης στον αναλυτή Sofia 2 και κλείστε
τη συρταρωτή υποδοχή. Ο αναλυτής Sofia 2
πραγματοποιεί τον Έλεγχο Βαθμονόμησης
αυτόματα εντός ενός λεπτού χωρίς να απαιτείται
παρέμβαση από τον χρήστη.
Όταν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης ολοκληρωθεί, μία
ειδοποίηση του αναλυτή Sofia 2 ενημερώνει τον χρήστη.
Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην οθόνη «Εκτέλεση
Εξέτασης».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο Έλεγχος Βαθμονόμησης αποτύχει, ενημερώστε τον Επιτηρητή ή επικοινωνήστε με την
Τεχνική Υποστήριξη της Quidel για να λάβετε βοήθεια από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 π.μ. έως τις
5:00 μ.μ. (Ώρα Ειρηνικού) στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ) και στο 858.552.1100 (εκτός ΗΠΑ), Fax: 858.455.4960,
customerservice@quidel.com (Εξυπηρέτηση Πελατών), technicalsupport@quidel.com (Τεχνική Υποστήριξη) ή
επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα.

Ενσωματωμένοι Έλεγχοι Διαδικασίας
Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA περιέχει ένα ενσωματωμένο χαρακτηριστικό ελέγχου της διαδικασίας. Κάθε
φορά που εκτελείται μία εξέταση στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2, πραγματοποιείται ανάγνωση της ζώνης
ελέγχου της διαδικασίας από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 και το αποτέλεσμα προβάλλεται στην οθόνη του
αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
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Για καθημερινό ποιοτικό έλεγχο, ο παρασκευαστής συνιστά να τεκμηριώνεται ότι αυτοί οι εσωτερικοί έλεγχοι
πραγματοποιούνται για το πρώτο δείγμα που εξετάζεται κάθε ημέρα. Αυτή η τεκμηρίωση καταγράφεται
αυτόματα στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 μετά από κάθε αποτέλεσμα εξέτασης.
Ένα έγκυρο αποτέλεσμα που λαμβάνεται από τον έλεγχο διαδικασίας καταδεικνύει ότι η εξέταση
ολοκληρώθηκε σωστά και ότι η λειτουργική ακεραιότητα της Κασέτας Εξέτασης διατηρήθηκε. Ο έλεγχος
διαδικασίας ερμηνεύεται από τον αναλυτή Sofia ή Sofia 2 μετά την ανάπτυξη της Κασέτας Εξέτασης για 15
λεπτά. Εάν η ροή της εξέτασης δεν είναι σωστή, ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 θα υποδείξει ότι το αποτέλεσμα
είναι άκυρο. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, επιθεωρήστε τη διαδικασία και επαναλάβετε την εξέταση
με νέο δείγμα ασθενούς και νέα Κασέτα Εξέτασης.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο αποτέλεσμα
στον αναλυτή Sofia.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο
αποτέλεσμα στον αναλυτή Sofia 2.

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται εξωτερικός έλεγχος για να καταδεικνύεται ότι τα αντιδραστήρια και η
διαδικασία ανάλυσης αποδίδουν σωστά.
Η Quidel συνιστά την εκτέλεση Θετικών και Αρνητικών Εξωτερικών Ελέγχων:
 μία φορά για κάθε μη εκπαιδευμένο χειριστή
 μία φορά για κάθε νέα αποστολή κιτ – υπό την προϋπόθεση ότι κάθε διαφορετική παρτίδα που
παραλαμβάνεται στην αποστολή έχει ελεγχθεί
 όπως κρίνεται επιπροσθέτως απαραίτητο από τις εσωτερικές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και σε
συμφωνία με τους Τοπικούς, Πολιτειακούς και Ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή τις απαιτήσεις
πιστοποίησης.
Ο χρήστης θα πρέπει αρχικά να επιλέξει «Εκτέλεση QC» στο Κύριο Μενού του αναλυτή Sofia ή του αναλυτή
Sofia 2 και μετά το μήνυμα προτροπής θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάγνωση της Κάρτας QC (βρίσκεται
στο κουτί του κιτ). Η κάρτα αυτή παρέχει πληροφορίες ειδικές για την παρτίδα του κιτ,
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού παρτίδας και της ημερομηνίας λήξης.
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Ο χρήστης θα επιλέξει την επιθυμητή ρύθμιση («ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW]) και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην εξέταση των στυλεών Εξωτερικού Ελέγχου.
Στυλεοί Θετικού και Αρνητικού Εξωτερικού Ελέγχου παρέχονται στο κιτ και θα πρέπει να εξετάζονται με τη
χρήση της Διαδικασίας Εξέτασης Επιχρίσματος που παρέχεται σε αυτό το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή στις
Συνοπτικές Οδηγίες Αναφοράς. Ο Στυλεός Θετικού Εξωτερικού Ελέγχου για Γρίπη περιέχει τόσο αντιγόνo
γρίπης Α όσο και αντιγόνo γρίπης Β. Πρώτα θα πρέπει να εξετάζεται ο Στυλεός Θετικού Ελέγχου και στη
συνέχεια ο Στυλεός Αρνητικού Ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου (QC), κάθε αποτέλεσμα θα εμφανίζεται ως «Επιτυχία» ή
«Αποτυχία» στον αναλυτή Sofia ή ως ή στον αναλυτή Sofia 2 για τον Θετικό Έλεγχο και για τον Αρνητικό
Έλεγχο.
Μην πραγματοποιήσετε εξετάσεις δειγμάτων ασθενών και μην αναφέρετε αποτελέσματα εξετάσεων
δειγμάτων ασθενών εάν αποτύχει οποιοσδήποτε από τους ποιοτικούς ελέγχους. Επαναλάβετε την εξέταση ή
επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel πριν πραγματοποιήσετε εξέταση δειγμάτων ασθενών.
Εάν αποτύχουν τόσο ο Θετικός όσο και ο Αρνητικός Έλεγχος, επαναλάβετε δεύτερη φορά την εξέταση με
νέους Θετικούς και Αρνητικούς Ελέγχους. Εάν αποτύχει μόνο ένας Έλεγχος, ο χρήστης έχει την επιλογή
επανάληψης τόσο του Θετικού όσο και του Αρνητικού Ελέγχου Ή επανάληψης μόνο του Ελέγχου που
απέτυχε. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει «Παράλειψη» στην οθόνη του αναλυτή Sofia ή
στην οθόνη του
αναλυτή Sofia 2 για να παραλείψει την εξέταση του Ελέγχου που ήταν προηγουμένως επιτυχημένη. Τα
Αποτελέσματα QC θα εμφανίσουν μία εξέταση Ελέγχου που έχει παραλειφθεί ως «άγνωστη» στον αναλυτή
Sofia ή στον αναλυτή Sofia 2.
Επιπρόσθετοι Στυλεοί Εξωτερικού Ελέγχου μπορούν να ληφθούν ξεχωριστά κατόπιν επικοινωνίας με τις
Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών της Quidel στο 800.874.1517 (στις ΗΠΑ) ή στο 858.552.1100.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Δείγμα Ρινικού Επιχρίσματος
Χρησιμοποιήστε τον ρινικό στυλεό που παρέχεται στο κιτ.
Για τη συλλογή ενός δείγματος ρινικού επιχρίσματος, εισάγετε προσεκτικά τον στυλεό (παρέχεται στο κιτ) στο
ρουθούνι με τις περισσότερες εκκρίσεις μετά από οπτική επισκόπηση. Με απαλή περιστροφή, προωθήστε τον
στυλεό έως ότου αισθανθείτε αντίσταση στο επίπεδο των κογχών (λιγότερο από 2,5 εκατοστά εντός του
ρουθουνιού). Περιστρέψτε τον στυλεό μερικές φορές έναντι του ρινικού τοιχώματος και στη συνέχεια
αφαιρέστε τον από το ρουθούνι.

Δείγμα Ρινοφαρυγγικού Επιχρίσματος
Χρησιμοποιείστε έναν ρινοφαρυγγικό στυλεό τύπου «flocked», κατασκευασμένο από ίνες νάιλον (δεν
παρέχεται).
Για τη συλλογή ενός δείγματος ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εισάγετε προσεκτικά τον στυλεό στο ρουθούνι
με τις περισσότερες εκκρίσεις μετά από οπτική επισκόπηση. Διατηρήστε τον στυλεό πλησίον του
διαφραγματικού εδάφους της ρινός, προωθώντας απαλά τον στυλεό προς τον οπίσθιο ρινοφάρυγγα.
Περιστρέψτε τον στυλεό μερικές φορές και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από τον ρινοφάρυγγα.
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Δείγμα Ρινοφαρυγγικής Αναρρόφησης/Έκπλυσης
Ακολουθήστε το πρωτόκολλο του νοσοκομείου σας για τη λήψη δειγμάτων ρινοφαρυγγικής
αναρρόφησης/έκπλυσης. Χρησιμοποιήστε την ελάχιστη ποσότητα φυσιολογικού ορού που επιτρέπεται από
τη διαδικασία. Εναλλακτικά, εάν δεν παρέχεται κάποιο πρωτόκολλο από το νοσοκομείο σας, εξετάστε τις
ακόλουθες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους γιατρούς:
Για τη συλλογή ενός δείγματος ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης: ενσταλάξτε λίγες σταγόνες στείρου
φυσιολογικού ορού στο ρουθούνι στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αναρρόφηση. Εισάγετε το εύκαμπτο
πλαστικό σωληνάριο κατά μήκος του εδάφους του ρουθουνιού, παράλληλα με τον ουρανίσκο. Μετά την
είσοδο στον ρινοφάρυγγα, πραγματοποιήστε αναρρόφηση των εκκρίσεων καθώς αφαιρείτε το σωληνάριο. Η
διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί για το άλλο ρουθούνι εάν ελήφθη ανεπαρκής ποσότητα εκκρίσεων
από το πρώτο ρουθούνι.
Για τη συλλογή ενός δείγματος ρινοφαρυγγικής έκπλυσης: ένα παιδί μπορεί να είναι καθισμένο στα γόνατα
του γονέα, κοιτώντας προς τα εμπρός, με το κεφάλι του παιδιού να ακουμπά στον θώρακα του γονέα. Γεμίστε
τη σύριγγα ή τον σάκο αναρρόφησης με την ελάχιστη ποσότητα φυσιολογικού ορού που απαιτείται για το
μέγεθος και την ηλικία του ατόμου. Ενσταλάξτε τον φυσιολογικό ορό στο ένα ρουθούνι, με το κεφάλι να έχει
κλίση προς τα πίσω. Αναρροφήστε το δείγμα έκπλυσης ξανά στη σύριγγα ή τον σάκο. Το αναρροφηθέν δείγμα
έκπλυσης θα έχει όγκο περίπου 1 cc.

Εναλλακτικά, μετά την ενστάλαξη του φυσιολογικού ορού, γείρετε το κεφάλι προς τα εμπρός και
αφήστε τον φυσιολογικό ορό να αποστραγγιστεί σε ένα καθαρό κύπελλο συλλογής.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Τα δείγματα θα πρέπει να εξετάζονται όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη συλλογή. Ωστόσο, εάν απαιτείται
μεταφορά των δειγμάτων, συνίσταται ελάχιστη αραίωση του δείγματος με μέσο μεταφοράς ιογενούς υλικού
(VTM), καθώς η αραίωση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ευαισθησία της εξέτασης. Όποτε είναι εφικτό, 1
χιλιοστό του λίτρου ή λιγότερο είναι η βέλτιστη ποσότητα για την αποφυγή υπερβολικής αραίωσης του
δείγματος του ασθενούς.
Τα ακόλουθα μέσα μεταφοράς ιογενούς υλικού που αναφέρονται στον Πίνακα 1 εξετάστηκαν από την Quidel
και χαρακτηρίστηκαν συμβατά με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA. Ωστόσο, η διαφοροποίηση των μέσων
μεταφοράς ιογενούς υλικού από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους.

_________________________________________________________________________________
Sofia Influenza A+B FIA
Σελίδα 9 από 38

Πίνακας 1
Συνιστώμενα Μέσα Μεταφοράς Ιογενούς Υλικού (VTM)

Μέσο Μεταφοράς Ιογενούς Υλικού (VTM)

Συνιστώμενες Συνθήκες Φύλαξης
2°C έως 8°C

25°C

Υλικό Μεταφοράς Copan Universal

72 ώρες

72 ώρες

Ισορροπημένο Αλατούχο Διάλυμα Hank

24 ώρες

Δεν συνιστάται

M4

72 ώρες

72 ώρες

M4-RT

72 ώρες

72 ώρες

M5

72 ώρες

72 ώρες

M6

72 ώρες

72 ώρες

Τροποποιημένο Υλικό Stuarts σε υγρή μορφή

6 ώρες

Δεν συνιστάται

Φυσιολογικός ορός

24 ώρες

4 ώρες

Starplex Multitrans

72 ώρες

72 ώρες

Σημείωση: Κατά τη χρήση μέσων μεταφοράς ιογενούς υλικού (VTM), είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα
VTM που περιέχουν το δείγμα είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Με κρύα δείγματα μπορεί να μην επιτευχθεί
σωστή ροή και μπορεί να προκληθούν εσφαλμένα ή άκυρα αποτελέσματα. Θα απαιτούνται μερικά λεπτά για
να φτάσει ένα κρύο δείγμα σε θερμοκρασία δωματίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όλα τα κλινικά δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων εντός VTM, θα πρέπει να είναι σε
θερμοκρασία δωματίου πριν από την έναρξη της ανάλυσης.
Ημερομηνία λήξης: Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης σε κάθε μεμονωμένη συσκευασία εξέτασης ή στο
εξωτερικό κουτί πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε κιτ εξέτασης μετά την ημερομηνία
λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.

Διαδικασία Εξέτασης Επιχρίσματος(Ρινικό/Ρινοφαρυγγικό Επίχρισμα)
1. Βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 βρίσκεται στην επιθυμητή
ρύθμιση: «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW].
Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αναλυτή Sofia και Sofia 2» για
περισσότερες πληροφορίες.
2. Προσθέστε όλο το Διάλυμα Αντιδραστηρίων στο Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων. Στροβιλίστε το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων για να
διαλυθούν τα περιεχόμενά του.
3. Τοποθετήστε τον στυλεό με το δείγμα του ασθενούς στο Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων. Περιστρέψτε τον στυλεό τουλάχιστον 3 φορές ενώ πιέζετε την
κεφαλή του έναντι του κάτω μέρους και των πλαϊνών τοιχωμάτων του
Σωληναρίου Αντιδραστηρίων.
Αφήστε τον στυλεό εντός του Σωληναρίου Αντιδραστηρίων για 1 λεπτό.
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4. Περιστρέψτε την κεφαλή του στυλεού έναντι του εσωτερικού του Σωληναρίου
Αντιδραστηρίων καθώς αφαιρείτε τον στυλεό. Απορρίψτε τον χρησιμοποιημένο
στυλεό στον περιέκτη απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων.

5. Γεμίστε την παρεχόμενη Μικρή, Διαυγή Πιπέτα Σταθερού όγκου των 120 µL με
το δείγμα του ασθενούς από το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων.
Για να γεμίσετε την Πιπέτα Σταθερού Όγκου με το δείγμα του ασθενούς:
a) Πιέστε ΣΤΑΘΕΡΑ τον επάνω σάκο.
b) Εξακολουθώντας να πιέζετε, τοποθετήστε το άκρο της Πιπέτας εντός
του δείγματος του ασθενούς.
c) Με το άκρο της Πιπέτας να εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του
δείγματος του ασθενούς, χαλαρώστε αργά την πίεση στον σάκο για
να γεμίσει η Πιπέτα.

6. Πιέστε σταθερά τον επάνω σάκο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα της Μικρής,
Διαυγούς Πιπέτας Σταθερού Όγκου των 120 µL εντός του φρεατίου δείγματος
της Κασέτας Εξέτασης. Το επιπρόσθετο υγρό που απομένει στον σάκο
υπερχείλισης θα πρέπει να αφήνεται εκεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Πιπέτες Σταθερού Όγκου έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή
και διανομή της σωστής ποσότητας υγρού δείγματος. Απορρίψτε την
πιπέτα στον περιέκτη απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων αποβλήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αδειάζετε το δείγμα από το Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων. Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη Μικρή, Διαυγή
Πιπέτα Σταθερού όγκου των 120 µL.
7. Προχωρήστε αμέσως στην επόμενη ενότητα, «Χρήση του Αναλυτή Sofia και Sofia
2» για να ολοκληρώσετε την εξέταση.
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Διαδικασία Εξέτασης Δειγμάτων Ρινοφαρυγγικής Αναρρόφησης/Έκπλυσης ή Δειγμάτων σε Μέσο
Μεταφοράς Ιογενούς Υλικού
1. Βεβαιωθείτε ότι ο αναλυτής Sofia ή Sofia 2 βρίσκεται στην
επιθυμητή Ρύθμιση: «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή «ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]. Ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του
Αναλυτή Sofia και Sofia 2» για περισσότερες πληροφορίες.
Βεβαιωθείτε επίσης ότι το υγρό δείγμα είναι σε θερμοκρασία
δωματίου πριν προχωρήσετε.
2. Προσθέστε όλο το Διάλυμα Αντιδραστηρίων στο Σωληνάριο Αντιδραστηρίων.
Στροβιλίστε το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων για να διαλυθούν τα περιεχόμενά
του.
3. Γεμίστε την παρεχόμενη Μεγάλη, Ροζ Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 250 µL με το
δείγμα του ασθενούς από το κύπελλο συλλογής ή το σωληνάριο εξέτασης.
Για να γεμίσετε την Πιπέτα Σταθερού Όγκου με το δείγμα:
α) Πιέστε ΣΤΑΘΕΡΑ τον επάνω σάκο.
β) Εξακολουθώντας να πιέζετε, τοποθετήστε το άκρο της Πιπέτας εντός
του δείγματος του ασθενούς.
γ) Με το άκρο της Πιπέτας να εξακολουθεί να βρίσκεται εντός του
δείγματος του ασθενούς, χαλαρώστε αργά την πίεση
στον σάκο για να γεμίσει η Πιπέτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ληφθούν ακριβή αποτελέσματα, αποφύγετε τις
βλεννώδεις ουσίες όταν γεμίζετε τη Μεγάλη, Ροζ Πιπέτα Σταθερού
Όγκου των 250 µL με το δείγμα του ασθενούς από το κύπελλο
συλλογής.
4. Πιέστε σταθερά τον επάνω σάκο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα της
Μεγάλης, Ροζ Πιπέτας Σταθερού Όγκου 250 L στο Σωληνάριο
Αντιδραστηρίων. Το επιπρόσθετο υγρό που απομένει στον σάκο
υπερχείλισης θα πρέπει να αφήνεται εκεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το δείγμα προστεθεί στο Σωληνάριο Αντιδραστηρίων,
αναμείξτε έντονα πριν προσθέσετε το δείγμα στην Κασέτα Εξέτασης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Πιπέτες Σταθερού Όγκου έχουν σχεδιαστεί για τη

συλλογή και διανομή της σωστής ποσότητας υγρού δείγματος.
Απορρίψτε την Πιπέτα στον περιέκτη απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων
αποβλήτων.
5. Γεμίστε την παρεχόμενη Μικρή, Διαυγή Πιπέτα Σταθερού Όγκου των 120 µL με
το δείγμα του ασθενούς από το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων, χαλαρώνοντας αργά
την πίεση που ασκείτε στον σάκο.
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6. Πιέστε σταθερά τον επάνω σάκο για να αδειάσετε τα περιεχόμενα της Μικρής,
Διαυγούς Πιπέτας Σταθερού Όγκου 120 L στο φρεάτιο δείγματος της Κασέτας
Εξέτασης. Το επιπρόσθετο υγρό που απομένει στον σάκο υπερχείλισης θα πρέπει
να αφήνεται εκεί. Απορρίψτε την Πιπέτα στον περιέκτη απόρριψης βιολογικά
επικίνδυνων αποβλήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αδειάζετε το δείγμα από το Σωληνάριο Αντιδραστηρίων.
Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη Μικρή, Διαυγή Πιπέτα Σταθερού Όγκου των
120 µL.
7. Προχωρήστε αμέσως στην επόμενη ενότητα, «Χρήση του Αναλυτή Sofia και Sofia
2» για να ολοκληρώσετε την εξέταση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA ΚΑΙ SOFIA 2
Ρυθμίσεις «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] / «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης του αναλυτή Sofia ή Sofia 2 για οδηγίες λειτουργίας.
Ο αναλυτής Sofia και Sofia 2 μπορεί να λάβει δύο διαφορετικές ρυθμίσεις («ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] και
«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]). Οι διαδικασίες για κάθε ρύθμιση περιγράφονται πιο κάτω.

Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]
Στη ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], ο χρήστης εισάγει αμέσως την Κασέτα Εξέτασης στον αναλυτή Sofia
ή Sofia 2. Ο χρόνος ανάπτυξης μπορεί να διαφέρει μεταξύ του αναλυτή Sofia και του αναλυτή Sofia 2.
 Αναλυτής Sofia – ο αναλυτής Sofia θα χρονομετρήσει αυτόματα την ανάπτυξη της εξέτασης και τα
αποτελέσματα θα εμφανιστούν σε 15 λεπτά.
 Αναλυτής Sofia 2 – ο αναλυτής Sofia 2 πραγματοποιεί ανάγνωση της Κασέτας Εξέτασης περιοδικά κατά τη
διάρκεια του χρόνου ανάπτυξης της εξέτασης. Τα θετικά αποτελέσματα εξέτασης θα εμφανίζονται
μεταξύ 3 και 15 λεπτών. Τα αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης θα εμφανίζονται στα 15 λεπτά.

Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]
Κρίσιμης σημασίας: Αφήστε την εξέταση να αναπτυχθεί για 15 ΟΛΟΚΛΗΡΑ λεπτά ΠΡΙΝ τοποθετήσετε την
κασέτα στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2.
Ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσει την Κασέτα Εξέτασης επάνω στον πάγκο για 15 λεπτά (εκτός του
αναλυτή Sofia ή Sofia 2) και να χρονομετρήσει ο ίδιος αυτό το βήμα ανάπτυξης της εξέτασης. Στη συνέχεια, ο
χρήστης εισάγει την Κασέτα Εξέτασης στον αναλυτή Sofia ή Sofia 2. Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW], ο αναλυτής Sofia και Sofia 2 θα πραγματοποιήσει ανάγνωση του δείγματος και θα εμφανίσει τα
αποτέλεσμα της εξέτασης εντός 1 λεπτού. Σημείωση: Τα αποτελέσματα θα παραμένουν σταθερά για 15
επιπρόσθετα λεπτά μετά τον συνιστώμενο χρόνο ανάπτυξης των 15 λεπτών.

Συμβουλές για Εξέταση Παρτίδων
Ανάλογα με τον φόρτο εργασίας, υπάρχουν διάφορες επιλογές διευκόλυνσης της εξέτασης παρτίδων. Ο
χρήστης μπορεί να προσθέσει το Διάλυμα Αντιδραστηρίων σε ένα ή περισσότερα Σωληνάρια Αντιδραστηρίων,
να επανατοποθετήσει τα πώματά τους και να τα φυλάξει στον πάγκο σε θερμοκρασία δωματίου (RT) για έως
και 12 ώρες χωρίς απώλεια δραστικότητας πριν προσθέσει το(τα) δείγμα(-τα).
Εναλλακτικά, μετά την προσθήκη του Διαλύματος Αντιδραστηρίων, ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί τα
δείγματα επιχρίσματος ή τα υγρά δείγματα στο Σωληνάριο Αντιδραστηρίων και στη συνέχεια, αφού
αφαιρέσει το δείγμα επιχρίσματος (εάν έχει εφαρμογή), να επανατοποθετήσει το πώμα του σωληναρίου και
να αφήσει τα δείγματα να παραμείνουν σε θερμοκρασία δωματίου (RT) για έως και 12 ώρες χωρίς απώλεια
δραστικότητας πριν από την εξέταση.
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Κρίσιμης σημασίας: Ο χρήστης δεν θα πρέπει να ανοίγει ποτέ τη συσκευασία αλουμινίου, εκθέτοντας την
Κασέτα Εξέτασης στο φυσικό περιβάλλον, έως ότου η κασέτα είναι έτοιμη για άμεση χρήση.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA
1. Εισάγετε το ID Χρήστη χρησιμοποιώντας τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή καταχωρήστε τα δεδομένα
χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σαρώσετε εκ παραδρομής τον λάθος γραμμωτό κώδικα, χρησιμοποιήστε τα Πλήκτρα
Κατεύθυνσης στο πληκτρολόγιο του αναλυτή Sofia για να
επιλέξετε ξανά το πεδίο. Στη συνέχεια, απλώς σαρώστε ξανά τον σωστό γραμμωτό κώδικα, ο οποίος θα
αντικαταστήσει τον λανθασμένο γραμμωτό κώδικα.

2. Εισάγετε το ID Ασθενούς ή τον Αρ. Παραγγελίας χρησιμοποιώντας τον σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή
καταχωρήστε τα δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου.

3. Πιέστε «Έναρξη Εξέτασης» και η συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia θα ανοίξει αυτόματα.
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4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή ρύθμιση ανάπτυξης της
εξέτασης, «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ»
[READ NOW]. Εισάγετε την προετοιμασμένη Κασέτα Εξέτασης
ασθενούς στη συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia και
κλείστε τη συρταρωτή υποδοχή.
5. Ο αναλυτής Sofia θα ξεκινήσει αυτόματα και θα εμφανίζει την
εξέλιξη της εξέτασης, όπως παρουσιάζεται στο παράδειγμα πιο
κάτω. Στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], τα
αποτελέσματα της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη σε
περίπου 15 λεπτά. Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ
NOW], τα αποτελέσματα της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη εντός 1 λεπτού. Ανατρέξτε στην
ενότητα Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή εμφανίζει ότι
απομένουν 12 λεπτά, 13 δευτερόλεπτα εξέτασης
στη ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY]. Ο
αναλυτής Sofia θα αναγνώσει και θα εμφανίσει
τα αποτελέσματα μετά από 15 λεπτά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA
Όταν η εξέταση ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη του αναλυτή Sofia. Τα
αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν αυτόματα στον ενσωματωμένο εκτυπωτή εάν έχει γίνει αυτή τη
επιλογή. Οι Γραμμές Εξέτασης, οι οποίες είναι φθορίζουσες, δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.
Η οθόνη του αναλυτή Sofia θα εμφανίσει τα αποτελέσματα για τον έλεγχο της διαδικασίας ως «έγκυρα ή
άκυρα» και θα παράσχει ένα μεμονωμένο θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα τόσο για τη γρίπη Α όσο και για τη
γρίπη Β. Εάν ο έλεγχος της διαδικασίας είναι «άκυρος», θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία νέα εξέταση με
νέο δείγμα ασθενούς και νέα Κασέτα Εξέτασης.
Θετικά Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή παρουσιάζει ένα
έγκυρο θετικό αποτέλεσμα για Γρίπη Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα.
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Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή παρουσιάζει ένα
έγκυρο θετικό αποτέλεσμα για Γρίπη Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή παρουσιάζει ένα έγκυρο
θετικό αποτέλεσμα τόσο για Γρίπη Α όσο και για Γρίπη Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα και δεν ταυτοποιεί
οποιονδήποτε ειδικό υποτύπο του ιού γρίπης Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συλλοίμωξη με γρίπη Α και Β είναι σπάνια. Τα
«διπλά θετικά» κλινικά δείγματα στην εξέταση Sofia Influenza
A+B FIA (θετικά στη γρίπη Α και στη γρίπη Β) θα πρέπει να
επανεξετάζονται. Συνίσταται η επιβεβαίωση των
επαναλαμβανόμενων «διπλά θετικών» αποτελεσμάτων για τη
γρίπη Α και τη γρίπη Β μέσω ιικής καλλιέργειας ή μίας
εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής ανάλυσης γρίπης Α και Β
πριν από την αναφορά των αποτελεσμάτων.
Αρνητικά Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή παρουσιάζει ένα
έγκυρο αρνητικό αποτέλεσμα για τη Γρίπη Α και τη
Γρίπη Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
ιογενή λοίμωξη γρίπης. Συνιστάται επιβεβαίωση των
αρνητικών αποτελεσμάτων μέσω ιικής καλλιέργειας ή
μίας εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής ανάλυσης
γρίπης Α και Β.
Άκυρα Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή παρουσιάζει
ένα άκυρο αποτέλεσμα.
Άκυρο Αποτέλεσμα: Εάν η εξέταση είναι άκυρη,
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία νέα εξέταση
με νέο δείγμα ασθενούς και νέα Κασέτα
Εξέτασης.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA 2
1. Εισάγετε το ID Χρήστη χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμωτού κώδικα ή καταχωρήστε
τα δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου που εμφανίζεται επί της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σαρώσετε εκ παραδρομής τον λάθος γραμμωτό κώδικα, επιλέξτε ξανά το πεδίο. Στη συνέχεια,
απλώς σαρώστε ξανά τον σωστό γραμμωτό κώδικα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον λανθασμένο γραμμωτό
κώδικα.

2. Εισάγετε το ID Ασθενούς και τον Αρ. Παραγγελίας, είναι δυνατόν, χρησιμοποιώντας τον σαρωτή
γραμμωτού κώδικα ή καταχωρήστε τα δεδομένα χειροκίνητα με τη χρήση του πληκτρολογίου που
εμφανίζεται επί της οθόνης.

3. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η σωστή ρύθμιση ανάπτυξης της εξέτασης, «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY] ή
«ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW]. Πιέστε και ανοίξτε τη συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia 2.
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4. Εισάγετε την προετοιμασμένη Κασέτα Εξέτασης στη συρταρωτή υποδοχή του αναλυτή Sofia 2 και κλείστε
τη συρταρωτή υποδοχή.

5. Ο αναλυτής Sofia 2 θα ξεκινήσει αυτόματα και θα εμφανίζει την εξέλιξη της εξέτασης, όπως
παρουσιάζεται στο παράδειγμα πιο κάτω. Στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK AWAY], τα αποτελέσματα
της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη εντός μεταξύ 3 και 15 λεπτών. Στη Ρύθμιση «ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΗ» [READ NOW], τα αποτελέσματα της εξέτασης θα εμφανιστούν στην οθόνη εντός 1 λεπτού.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων του αναλυτή Sofia 2.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή εμφανίζει ότι
απομένουν 12 λεπτά, 34 δευτερόλεπτα
εξέτασης στη Ρύθμιση «ΑΝΑΜΟΝΗ» [WALK
AWAY]. Ο αναλυτής Sofia 2 θα αναγνώσει και
θα εμφανίσει τα αποτελέσματα εντός μεταξύ 3
και 15 λεπτών.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ SOFIA 2
Όταν η εξέταση ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην οθόνη του αναλυτή Sofia 2. Οι Γραμμές
Εξέτασης, οι οποίες είναι φθορίζουσες, δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.
Η οθόνη του αναλυτή Sofia 2 θα εμφανίσει τα αποτελέσματα για τον έλεγχο της διαδικασίας ως ή και θα
παράσχει ένα μεμονωμένο ή αποτέλεσμα τόσο για τη γρίπη Α όσο και για τη γρίπη Β. Εάν ο έλεγχος της
διαδικασίας είναι , θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία νέα εξέταση με νέο δείγμα ασθενούς και νέα
Κασέτα Εξέτασης. Εάν υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής, τα αποτελέσματα μπορούν να εκτυπωθούν
χειροκίνητα μέσω της επιλογής του εικονιδίου εκτύπωσης ενώ τα αποτελέσματα της εξέτασης
παρουσιάζονται στην οθόνη.
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Θετικά Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για Γρίπη Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει συλλοιμώξεις με άλλα
παθογόνα.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο θετικό
αποτέλεσμα για Γρίπη Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει συλλοιμώξεις με άλλα
παθογόνα.

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή παρουσιάζει
ένα έγκυρο θετικό αποτέλεσμα τόσο για Γρίπη
Α όσο και για Γρίπη Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει
συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα και δεν ταυτοποιεί
οποιονδήποτε ειδικό υποτύπο του ιού γρίπης Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συλλοίμωξη με γρίπη Α και Β είναι
σπάνια. Τα «διπλά θετικά» κλινικά δείγματα στην
εξέταση Sofia Influenza A+B FIA (θετικά στη γρίπη Α
και στη γρίπη Β) θα πρέπει να επανεξετάζονται.
Συνίσταται η επιβεβαίωση των
επαναλαμβανόμενων «διπλά θετικών»
αποτελεσμάτων για τη γρίπη Α και τη γρίπη Β μέσω
ιικής καλλιέργειας ή μίας εγκεκριμένης από τον FDA
μοριακής ανάλυσης γρίπης Α και Β πριν από την
αναφορά των αποτελεσμάτων.
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Αρνητικά Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα έγκυρο αρνητικό
αποτέλεσμα για τη Γρίπη Α και τη Γρίπη Β.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν
αποκλείει ιογενή λοίμωξη γρίπης.
Συνιστάται επιβεβαίωση των αρνητικών
αποτελεσμάτων μέσω ιικής καλλιέργειας ή
μίας εγκεκριμένης από τον FDA μοριακής
ανάλυσης γρίπης Α και Β.
Άκυρα Αποτελέσματα:

Για παράδειγμα: Η οθόνη αυτή
παρουσιάζει ένα άκυρο αποτέλεσμα.
Άκυρο Αποτέλεσμα: Εάν η εξέταση είναι
άκυρη, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
μία νέα εξέταση με νέο δείγμα ασθενούς
και νέα Κασέτα Εξέτασης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
 Τα περιεχόμενα αυτού του κιτ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων
γρίπης τύπου Α και Β από δείγματα ρινικού επιχρίσματος, ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και από
δείγματα ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης.
 Αυτή η εξέταση ανιχνεύει τόσο ζώντες όσο και μη ζώντες ιούς γρίπης Α και Β. Η απόδοση της εξέτασης
εξαρτάται από την ποσότητα του ιού (αντιγόνο) στο δείγμα και μπορεί να συσχετίζεται ή όχι με τα
αποτελέσματα ιικής καλλιέργειας που έχει πραγματοποιηθεί στο ίδιο δείγμα.
 Η κλινική απόδοση της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA για δείγματα ρινοφαρυγγικής
αναρρόφησης/έκπλυσης δεν έχει εδραιωθεί σε ασθενείς ηλικίας 22 ετών και άνω και μπορεί να μη
συνάδει με την κλινική απόδοση που λαμβάνεται με νεότερους ασθενείς.
 Ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης μπορεί να προκύψει εάν το επίπεδο του αντιγόνου σε ένα δείγμα
είναι χαμηλότερο από το όριο ανίχνευσης της εξέτασης ή εάν το δείγμα έχει ληφθεί ή μεταφερθεί με
ακατάλληλο τρόπο.
 Η αποτυχία τήρησης της Διαδικασίας Εξέτασης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της εξέτασης
ή/και να καταστήσει άκυρο το αποτέλεσμα της εξέτασης.
 Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με άλλα, διαθέσιμα στον
γιατρό, κλινικά δεδομένα.
 Τα θετικά αποτελέσματα εξέτασης δεν αποκλείουν συλλοιμώξεις με άλλα παθογόνα.
 Τα θετικά αποτελέσματα εξέτασης δεν ταυτοποιούν ειδικούς υποτύπους του ιού γρίπης Α.
 Τα αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης δεν προορίζονται για τον αποκλεισμό άλλων ιογενών ή
βακτηριακών λοιμώξεων εκτός της γρίπης.
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 Στα παιδιά παρατηρείται εξάπλωση του ιού σε μεγαλύτερο βαθμό και για μεγαλύτερες χρονικές
περιόδους σε σύγκριση με τους ενήλικες. Συνεπώς, η εξέταση δειγμάτων από ενήλικες θα αποδώσει
συχνά χαμηλότερη ευαισθησία από ό,τι η εξέταση δειγμάτων από παιδιά.
 Οι θετικές και αρνητικές προγνωστικές τιμές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον επιπολασμό. Ψευδώς
αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης είναι πιο πιθανό να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της μέγιστης
ενεργότητας, όταν ο επιπολασμός της νόσου είναι υψηλός. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα εξέτασης είναι
πιο πιθανό να παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής ενεργότητας της γρίπης, όταν ο
επιπολασμός είναι μέτριος προς χαμηλός.
 Τα άτομα που έχουν λάβει ρινικά χορηγούμενο εμβόλιο γρίπης Α μπορεί να εμφανίσουν θετικά
αποτελέσματα εξέτασης για έως και 3 ημέρες μετά τον εμβολιασμό.
 Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να αποτύχουν να ανιχνεύσουν ή να ανιχνεύσουν με μικρότερη
ευαισθησία τους ιούς γρίπης Α που έχουν υποστεί μικρές μεταβολές αμινοξέων στον στοχευόμενο
επίτοπο.
 Εάν απαιτείται διαφοροποίηση ειδικών υποτύπων και στελεχών γρίπης Α, απαιτείται επιπρόσθετη
εξέταση, σε συνεννόηση με τις πολιτειακές ή τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας.
 Δείγματα μολυσμένα με πλήρες αίμα >4% v/v ή με βλεννίνη >0,5% v/v μπορούν να επηρεάσουν την
ερμηνεία της εξέτασης. Δείγματα που φαίνεται με οπτική επισκόπηση ότι περιέχουν αίμα ή υπερβολικά
κολλώδη δείγματα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
 Η απόδοση αυτής της εξέτασης δεν έχει αξιολογηθεί για χρήση σε ασθενείς χωρίς σημεία και
συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Εποχιακές εξάρσεις γρίπης παρατηρούνται παγκοσμίως τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο ημισφαίριο,
προκαλώντας ευρεία διάδοση της νόσου κάθε χειμώνα. Το μέσο ποσοστό προσβολής από γρίπη είναι 26-33
περιστατικά ανά 100 άτομα ανά έτος. Ο κίνδυνος νοσηλείας είναι περίπου 1/300 από εκείνους που
μολύνονται μεταξύ των πολύ νέων και των ηλικιωμένων. Κατά τη διάρκεια μίας περιόδου 30 ετών, μεταξύ
του 1976 και του 2006, οι εκτιμήσεις θανάτων που σχετίζονταν με τη γρίπη στις Ηνωμένες Πολιτείες
κυμαίνονταν από περίπου 3.000 έως περίπου 49.000 άτομα.2 Το 90% των θανάτων εμφανίζονται σε εκείνους
ηλικίας 65 ετών και άνω.4 Πανδημίες γρίπης προέκυψαν τα έτη 1918, 1957, 1968 και 2009. Στην πανδημία του
1918 προέκυψαν κατ’ εκτίμηση 40-50 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως. Ο επιπολασμός που παρατηρήθηκε
με την εξέταση αναφοράς (ιική καλλιέργεια) κατά την κλινική μελέτη του 2011 για την εξέταση Sofia Influenza
A+B FIA ήταν 15% για τη γρίπη Α και 13% για τη γρίπη Β.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Οι ακόλουθες μελέτες πραγματοποιήθηκαν με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA και τον
αναλυτή Sofia.

Απόδοση Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA έναντι της Κυτταρικής Καλλιέργειας
Η απόδοση της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia συγκρίθηκε με μεθόδους ιικής
κυτταρικής καλλιέργειας και κατόπιν με την Ανάλυση Φθοριζόντων Αντισωμάτων (DFA) σε μία πολυκεντρική
κλινική μελέτη στην καθημερινή κλινική πρακτική κατά την περίοδο Φεβρουαρίου έως Μαρτίου 2011 στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε από επαγγελματίες υγείας σε δεκαεπτά (17)
διαφορετικά επαγγελματικά και απαλλαγμένα από CLIA κέντρα (συνδυαστικά) σε διάφορες γεωγραφικές
περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτή την πολυκεντρική δοκιμή επιτόπιας φροντίδας (POC) στην
καθημερινή κλινική πρακτική, δύο (2) δείγματα ρινικού ή δύο (2) δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ή
ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης συλλέχθηκαν από δύο χιλιάδες εξήντα έξι (2.066) ασθενείς.
Εξακόσιοι εβδομήντα ένας (671) ασθενείς παρείχαν ένα ζεύγος δειγμάτων ρινικού επιχρίσματος, επτακόσιοι
τριάντα τέσσερις (734) ασθενείς παρείχαν ένα ζεύγος δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και εξακόσιοι
εξήντα ένας (661) ασθενείς παρείχαν ένα δείγμα ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης. Όλα τα κλινικά
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δείγματα συλλέχθηκαν από συμπτωματικούς ασθενείς: το 74% ήταν ασθενείς ηλικίας <6 ετών, το 22% ήταν
ηλικίας 6-21 ετών, το 4% ήταν ηλικίας 22-59 ετών και το 1% ήταν ηλικίας ≥60 ετών. Το 53% ήταν άνδρες και το
47% ήταν γυναίκες.
Συνολικά δύο χιλιάδες σαράντα επτά (2.047) προοπτικά κλινικά δείγματα εξετάστηκαν με τη χρήση της
εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA και απέδωσαν έγκυρα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια αυτής της κλινικής
μελέτης. Αυτά τα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν στους Πίνακες 2-6. Το ποσοστό άκυρων αποτελεσμάτων
ήταν 0,9% (19/2.066) με διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 95%: 0,6% έως 1,4%. Τα άκυρα αποτελέσματα
αποκλείστηκαν από τους Πίνακες 2-6 καθώς νέα δείγματα ασθενών δε συλλέχθηκαν προς επανεξέταση.
Η επιτόπια εξέταση ενός δείγματος ρινικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος ή τμήματος ενός δείγματος
ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης, πραγματοποιήθηκε από ιατρικό προσωπικό στο ιατρείο ή στο
νοσοκομείο με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA. Όλα τα δείγματα είχαν συλλεχθεί πρόσφατα και
εξετάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συλλογή τους. Τα εναπομείναντα δείγματα
τοποθετήθηκαν σε ένα μέσο μεταφοράς ιογενούς υλικού για καλλιέργεια. Τα ζεύγη των δειγμάτων
επιχρίσματος ή τα ζεύγη των δειγμάτων αναρρόφησης/έκπλυσης τυχαιοποιήθηκαν ως προς τη σειρά
εξέτασης στην εξέταση Sofia Influenza A+B FIA έναντι της καλλιέργειας. Η ιική κυτταρική καλλιέργεια
πραγματοποιήθηκε είτε σε ένα τοπικό κλινικό εργαστήριο στο κέντρο εξέτασης είτε τα δείγματα
μεταφέρθηκαν κρύα σε συσκευασία με παγοκύστες, όχι κατεψυγμένα, κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα
κεντρικό εργαστήριο για καλλιέργεια εντός 48 ωρών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-6.
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Πίνακας 2
Αποτελέσματα Ρινικών Επιχρισμάτων με την Εξέταση Sofia Influenza A+B FIA Έναντι της Καλλιέργειας
(Όλες οι Ηλικιακές Ομάδες)
ΤΥΠΟΣ A
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 124/138 = 90%
(95% C.I. 84%Θετικό Αρνητικό
94%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

124

27

14

500

Ειδικότητα
= 500/527 = 95%
(95% C.I. 93%96%)

ΤΥΠΟΣ B
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 100/112 = 89%
(95% C.I. 82%Θετικό Αρνητικό
94%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

100

23

12

530

Ειδικότητα
= 530/553 = 96%
(95% C.I. 94%97%)

Πίνακας 3
Αποτελέσματα Ρινοφαρυγγικών Επιχρισμάτων με την Εξέταση Sofia Influenza A+B FIA Έναντι της
Καλλιέργειας (Όλες οι Ηλικιακές Ομάδες)
ΤΥΠΟΣ A
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 100/103 = 97%
(95% C.I. 91%Θετικό Αρνητικό
99%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

100

34

3

596

Ειδικότητα
= 596/630 = 95%
(95% C.I. 93%96%)

ΤΥΠΟΣ B
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 101/112 = 90%
(95% C.I. 83%Θετικό Αρνητικό
95%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

101

19

11

602

Ειδικότητα
= 602/621 = 97%
(95% C.I. 95%98%)

Πίνακας 4
Αποτελέσματα Ρινοφαρυγγικής Αναρρόφησης/Έκπλυσης με την Εξέταση Sofia Influenza A+B FIA Έναντι της
Καλλιέργειας (Όλες οι Ηλικιακές Ομάδες)
ΤΥΠΟΣ A
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 68/69 = 99%
(95% C.I. 91%Θετικό Αρνητικό
100%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

68

1

26

554

Ειδικότητα
= 554/580 = 96%
(95% C.I. 93%97%)

ΤΥΠΟΣ B

Ευαισθησία
= 46/52 = 88%
(95% C.I. 77%Θετικό Αρνητικό
95%)
Καλλιέργεια

Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

46

22

6

575

Ειδικότητα
= 575/597 = 96%
(95% C.I. 94%98%)
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Πίνακας 5
Απόδοση σε Σύγκριση με την Καλλιέργεια για Κάθε Τύπο Δείγματος ανά Ηλικιακή Ομάδα για τη Γρίπη Α
Δείγματα Ρινικού Επιχρίσματος
Ευαισθησία
Όλες οι
90% (124/138)
Ηλικιακές
(95%CI=84%-94%)
Ομάδες

Ειδικότητα
95% (500/527)
(95%CI=93%-96%)

Δείγματα Ρινοφαρυγγικού
Επιχρίσματος
Ευαισθησία
Ειδικότητα
97% (100/103)
(95%CI=91%-99%)

Δείγματα Ρινοφαρυγγικής
Αναρρόφησης/Έκπλυσης
Ευαισθησία
Ειδικότητα

95% (596/630)
99% (68/69)
96% (554/580)
(95%CI=93%-96%) (95%CI=91%-100%) (95%CI=93%-97%)

<6 ετών

95% (62/65)
(95%CI=87%-99%)

95% (210/221)
97% (61/63)
94% (444/470)
99% (68/69)
95% (544/570)
(95%CI=91%-97%) (95%CI=89%-100%) (95%CI=92%-96%) (95%CI=91%-100%) (95%CI=93%-97%)

6 έως 21
ετών

87% (46/53)
(95%CI=75%-94%)

95% (193/204)
97% (35/36)
94% (136/144)
(95%CI=91%-97%) (95%CI=85%-100%) (95%CI=89%-97%)

N/A (0/0)

100% (10/10)
(95%CI=68%-100%)

22 έως 59
78% (14/18)
ετών
(95%CI=54%-92%)

96% (82/85)
100% (4/4)
100% (15/15)
(95%CI=90%-99%) (95%CI=45%-100%) (95%CI=76%-100%)

N/A (0/0)

N/A (0/0)

N/A (0/0)

N/A (0/0)

60 Ετών
και άνω

100% (2/2)
88% (15/17)
(95%CI=29%-100%) (95%CI=64%-98%)

N/A (0/0)

100% (1/1)
(95%CI=17%-100%)

Πίνακας 6
Απόδοση σε Σύγκριση με την Καλλιέργεια για Κάθε Τύπο Δείγματος ανά Ηλικιακή Ομάδα για τη Γρίπη Β
Δείγματα Ρινικού Επιχρίσματος
Ευαισθησία
Όλες οι
89% (100/112)
Ηλικιακές
(95%CI=82%-94%)
Ομάδες

Ειδικότητα

Δείγματα Ρινοφαρυγγικού
Επιχρίσματος
Ευαισθησία
Ειδικότητα

Δείγματα Ρινοφαρυγγικής
Αναρρόφησης/Έκπλυσης
Ευαισθησία
Ειδικότητα

96% (530/553)
(95%CI=94%-97%)

90% (101/112)
(95%CI=83%-95%)

97% (602/621)
(95%CI=95%-98%)

88% (46/52)
(95%CI=77%-95%)

96% (575/597)
(95%CI=94%-98%)

97% (455/471)
(95%CI=95%-98%)

87% (39/45)
(95%CI=73%-94%)

96% (572/594)
(95%CI=94%-98%)

<6 ετών

90% (35/39)
(95%CI=76%-97%)

96% (238/247)
(95%CI=93%-98%)

87% (54/62)
(95%CI=76%-94%)

6 έως 21
ετών

92% (56/61)
(95%CI=82%-97%)

95% (187/196)
(95%CI=91%-98%)

94% (45/48)
98% (130/132)
100% (7/7)
100% (3/3)
(95%CI=83%-98%) (95%CI=94%-100%) (95%CI=60%-100%) (95%CI=38%-100%)

22 έως 59
73% (8/11)
ετών
(95%CI=43%-91%)

97% (89/92)
(95%CI=90%-99%)

100% (2/2)
94% (16/17)
(95%CI=29%-100%) (95%CI=71%-100%)

N/A (0/0)

N/A (0/0)

100% (1/1)
(95%CI=17%-100%)

N/A (0/0)

N/A (0/0)

60 Ετών
και άνω

100% (1/1)
89% (16/18)
(95%CI=17%-100%) (95%CI=66%-98%)

N/A (0/0)

Απόδοση της Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA έναντι της Κυτταρικής Καλλιέργειας Κατά την Εξέταση
Δειγμάτων που Έχουν Τοποθετηθεί σε Μέσο Μεταφοράς Ιογενούς Υλικού
Η απόδοση της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia κατά την εξέταση δειγμάτων που έχουν
τοποθετηθεί σε VTM συγκρίθηκε με μεθόδους ιικής κυτταρικής καλλιέργειας στην ίδια πολυκεντρική κλινική
μελέτη στην καθημερινή κλινική πρακτική κατά τη διάρκεια της περιόδου Φεβρουαρίου έως Μαρτίου 2011
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το τμήμα της μελέτης πραγματοποιήθηκε από προσωπικό εργαστηρίου σε
τρία (3) διαφορετικά εργαστήρια αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δείγματα ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος και δείγματα ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης αξιολογήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Και
οι δύο τύποι δείγματος εξετάστηκαν αφού το δείγμα είχε ήδη τοποθετηθεί σε μέσα μεταφοράς ιογενούς
υλικού (VTM) και είχε μεταφερθεί στο αντίστοιχο εργαστήριο αναφοράς. Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA
πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα κάθε δείγματος και η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της
υπόλοιπης ποσότητας του ίδιου δείγματος σε VTM. Δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος συλλέχθηκαν
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από εξακόσιους ενενήντα (690) ασθενείς και δείγματα ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης συλλέχθηκαν
από εξακόσιους εξήντα τέσσερις (664) ασθενείς. Όλα τα κλινικά δείγματα συλλέχθηκαν από συμπτωματικούς
ασθενείς: το 84% ήταν ηλικίας <6 ετών, το 14% ήταν ηλικίας 6–21 ετών, το 1% ήταν ηλικίας 22–59 ετών και το
0,1% ήταν ηλικίας  60 ετών.
Συνολικά χίλια τριακόσια πενήντα τέσσερα (1.354) κλινικά δείγματα χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. Τα
δεδομένα ορισμένων ατόμων αποκλείστηκαν. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 7 και 8. Το
ποσοστό άκυρων αποτελεσμάτων ήταν 2,1% (28/1.354) με διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 95%: 1,4% έως 3,0%.
Τα άκυρα αποτελέσματα αποκλείστηκαν από τους Πίνακες 7-8 καθώς νέα δείγματα ασθενών δε συλλέχθηκαν
προς επανεξέταση.
Πίνακας 7
Αποτελέσματα Δειγμάτων Ρινοφαρυγγικού Επιχρίσματος με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA σε VTM
Έναντι της Καλλιέργειας (Όλες οι Ηλικιακές Ομάδες)
ΤΥΠΟΣ A
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 94/103 = 91%
(95% C.I. 84Θετικό Αρνητικό
96%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

94

12

9

573

Ειδικότητα
= 573/585 = 98%
(95% C.I. 9699%)

ΤΥΠΟΣ B
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 88/107 = 82%
(95% C.I. 74Θετικό Αρνητικό
88%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

88

6

19

575

Ειδικότητα
= 575/581 = 99%
(95% C.I. 98>99%)

Πίνακας 8
Αποτελέσματα Δείγματος Ρινοφαρυγγικής Αναρρόφησης/Έκπλυσης με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA
σε VTM Έναντι της Καλλιέργειας (Όλες οι Ηλικιακές Ομάδες)
ΤΥΠΟΣ A
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 66/68 = 97%
(95% C.I. 89Θετικό Αρνητικό
>99%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

66

17

2

553

Ειδικότητα
= 553/570 = 97%
(95% C.I. 9598%)

ΤΥΠΟΣ B

Ευαισθησία
= 43/51 = 84%
(95% C.I. 72Θετικό Αρνητικό
92%)
Καλλιέργεια

Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

43

20

8

567

Ειδικότητα
= 567/587 = 97%
(95% C.I. 9598%)

Μελέτες Αναπαραξιμότητας
Η αναπαραξιμότητα της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia αξιολογήθηκε σε τρία
διαφορετικά εργαστήρια, ένα από τα οποία ήταν της Quidel. Σε κάθε κέντρο, δύο διαφορετικοί χειριστές
εξέτασαν μία σειρά κωδικοποιημένων, κατασκευασμένων δειγμάτων, τα οποία προετοιμάστηκαν σε αρνητική
κλινική μήτρα και κυμαίνονταν από χαμηλά αρνητικά έως μέτρια θετικά στη γρίπη Α και τη γρίπη Β. Η εξέταση
πραγματοποιήθηκε σε 5 διαφορετικές ημέρες σε διάστημα μίας περιόδου περίπου 2 εβδομάδων. Η
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συμφωνία μεταξύ των εργαστηρίων (Πίνακας 9) για τα αρνητικά δείγματα ήταν 94%‐100% και για τα θετικά
δείγματα ήταν 98%‐100%.
Πίνακας 9
Συμφωνία Μεταξύ των Εργαστηρίων για τη Μελέτη Αναπαραξιμότητας της εξέτασης Sofia Influenza A+B
(με τον αναλυτή Sofia)
Αρνητικό
Εργαστηριακό
(χωρίς
Κέντρο
παρουσία
ιού)

Γρίπη A
Υψηλά
Αρνητικό
(C5)

Γρίπη A
Γρίπη A
Χαμηλά
Μέτρια
Θετικό (C95) Θετικό (C3X)

Γρίπη Β
Υψηλά
Αρνητικό
(C5)

Γρίπη Β
Γρίπη Β
Χαμηλά
Μέτρια
Θετικό (C95) Θετικό (C3X)

1

30/30

29/30

30/30

30/30

28/30

29/30

30/30

2

30/30

29/30

30/30

30/30

30/30

29/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

30/30

27/30

30/30

30/30

Σύνολο

90/90

88/90

90/90

90/90

85/90

88/90

90/90

Εκατοστιαία
Συμφωνία με
το
Αναμενόμενο
100%
98%
100%
100%
94%
98%
100%
Αποτέλεσμα (95%-100%) (92%-100%) (95%-100%) (95%-100%) (87%-98%) (92%-100%) (95%-100%)
(Διάστημα
εμπιστοσύνης
95%)

Όριο Ανίχνευσης
Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia καταδείχθηκε με τη
χρήση συνολικά επτά (7) στελεχών των ανθρώπινων ιών γρίπης, δύο (2) ιών γρίπης Α και δύο (2) ιών γρίπης Β
για άμεσα δείγματα και, τέλος, δύο (2) ιών γρίπης Α και δύο (2) ιών γρίπης Β για δείγματα που έχουν
εκπλυθεί σε VTM (Πίνακας 10).
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Πίνακας 10
Όριο Ανίχνευσης με Ανθρώπινα Απομονωμένα Στελέχη Γρίπης Α και Β
Ιικό Στέλεχος
Ιικός Τύπος
Υποτύπος
Ελάχιστο Ανιχνεύσιμο Επίπεδο (TCID50/mL)
A/California/07/2009
A
2009 H1N1
202
A/Hong Kong/8/68
A
H3N2
105
B/Allen/45
Β
40
B/Malaysia/2506/04
Β
24
Δείγματα σε Μέσα Μεταφοράς
Ιικό Στέλεχος

Ιικός Τύπος

Υποτύπος

A/New Jersey/8/76

A

H1N1

A/Port Chalmers/1/73

A

H3N2

B/Allen/45

Β

B/Florida/07/2004

Β

Ελάχιστο Ανιχνεύσιμο Επίπεδο (TCID50/mL)
M5

2460

UTM

1645

M5

1482

UTM

1446

M5

5

UTM

4,6

M5

40

UTM

35

Τα επίπεδα TCID50 προσδιορίστηκαν με βάση είτε τη μέθοδο Reed-Muench είτε τη
μέθοδο Rowe ELISA.

Αναλυτική Αντιδραστικότητα
Η αναλυτική αντιδραστικότητα καταδείχθηκε με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA και τον αναλυτή Sofia με
τη χρήση συνολικά 30 στελεχών ανθρώπινων ιών γρίπης που αποτελούνταν από 21 ιούς Γρίπης Α και 9 ιούς
γρίπης Β (Πίνακας 11).
Πίνακας 11
Αναλυτική Αντιδραστικότητα με Ανθρώπινα Απομονωμένα Στελέχη Γρίπης Α και Β

Ιικός
Ιικό Στέλεχος
Τύπος Υποτύπος
A/Fort Monmouth/1/47
A
H1N1
Α/New Caledonia/20/1999
A
H1N1
A/New Jersey/8/76
A
H1N1
A/NWS/33
A
H1N1
A/Puerto Rico/8/34
A
H1N1
A/Solomon Islands/3/06
A
H1N1
A/Taiwan/42/06
A
H1N1
A/WI/629-9/2008
A
H1N1
A1/Denver/1/57
A
H1N1
Influenza/Mexico/4108/2009
A
2009 H1N1
A/WI/629(D02312)/2009
A
2009 H1N1
A/WI/629(D02473)/2009
A
2009 H1N1
A/Port Chalmers/1/73
A
H3N2

Ελάχιστο
Ανιχνεύσιμο
Επίπεδο
(TCID50/mL)
50
200
500
0,63
100
0,31
200
200
20
200
50
25
1000

Ελάχιστο
Ανιχνεύσιμο
Ιικός
Επίπεδο
Ιικό Στέλεχος
Τύπος Υποτύπος (TCID50/mL)
A/Wisconsin/67/05
A
H3N2
20
A2/Aichi/2/68
A
H3N2
1,25
A/Anhui/01/2005
A
H5N1
5
A/GWT/LA/169GW/88
A
H10N7
20
A/Shearwater/
A
H15N9
10
Australia2576/79
B/Brisbane/60/2008
B/Florida/04/2006
B/Florida/07/2004
B/GL/1739/54
B/Hong Kong/5/72
B/Lee/40
B/Maryland/1/59

Β
Β
Β
Β
Β
Β
Β

10
250
500
2000
20
5
50
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Ιικό Στέλεχος
A/Victoria/3/75
A/WI/629-2/2008
A/Anhui/1/2013*

Ιικός
Τύπος Υποτύπος
A
H3N2
A
H3N2
A
H7N9

Ελάχιστο
Ανιχνεύσιμο
Επίπεδο
(TCID50/mL)
200
20
3,95 x 106

Ιικό Στέλεχος
B/Ohio/1/2005
B/Taiwan/2/62

Ελάχιστο
Ανιχνεύσιμο
Ιικός
Επίπεδο
Τύπος Υποτύπος (TCID50/mL)
Β
50
Β
50

TCID50/mL = μολυσματική δόση 50% σε καλλιέργεια ιστού. EID50/mL = μολυσματική δόση 50% σε αυγά. Τα επίπεδα TCID50 και EID50
προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο Reed-Muench.
*Αν και αυτή η εξέταση έχει καταδειχθεί ότι ανιχνεύει τον ιό H7N9 που έχει υποβληθεί σε καλλιέργεια από θετικά δείγματα του
ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος, τα χαρακτηριστικά απόδοσης αυτής της συσκευής με κλινικά δείγματα που είναι θετικά για τον ιό
γρίπης H7N9 δεν έχουν εδραιωθεί. Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA μπορεί να επιτύχει διάκριση μεταξύ των ιών γρίπης A και B αλλά όχι
διαφοροποίηση των υποτύπων γρίπης.

Η αναλυτική αντιδραστικότητα αξιολογήθηκε περαιτέρω με τη χρήση συνολικά 12 ιών γρίπης Α που
απομονώθηκαν από πτηνά. Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA ανίχνευσε όλα τα στελέχη που εξετάστηκαν
(Πίνακας 12).
Πίνακας 12
Αναλυτική Αντιδραστικότητα με Διαφορετικά Απομονωμένα Στελέχη Γρίπης Α των Πτηνών
Ελάχιστο
Ανιχνεύσιμο
Ιικός
Επίπεδο
Ιικό Στέλεχος*
Τύπος Υποτύπος
(TCID50/mL)
A/Mallard/NY6750/78
A
H2N2
100
A/Mallard/OH/338/86
A
H4N8
50
A/Mallard/WI/34/75
A
H5N2
100
A/Chicken/CA/431/00
A
H6N2
50
A/Chicken/NJ/15086-3/94
A
H7N3
5
A/Blue Winged Teal/LA/B174/86
A
H8N4
10
A/Chicken/NJ/122210/97
A
H9N2
10
A/Chicken/NJ/15906-9/96
A
H11N9
50
A/Duck/LA/188D/87
A
H12N5
50
A/Gull/MD/704/77
A
H13N6
0,625
A/Mallard/GurjevRussia/262/82
A
H14N5
20
A/Shorebird/DE/172/2006
A
H16N3
2
*Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τους υποτύπους του ιού γρίπης Α που
αναδύονται ως ανθρώπινα παθογόνα δεν έχουν εδραιωθεί.

Αναλυτική Ειδικότητα
Διασταυρούμενη Αντιδραστικότητα
Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia αξιολογήθηκε με συνολικά 18 βακτηριακούς και
μυκητιασικούς μικροοργανισμούς και 16 ιικά απομονωμένα στελέχη εκτός της γρίπης. Τα βακτηριακά και τα
μυκητιασικά απομονωμένα στελέχη αξιολογήθηκαν σε συγκέντρωση 2x106 cfu/mL. Τα ιικά απομονωμένα
στελέχη αξιολογήθηκαν σε συγκέντρωση 2x105 TCID50/mL. Δεν καταδείχθηκε οποιοδήποτε σημείο
διασταυρούμενης αντιδραστικότητας στην ανάλυση για οποιονδήποτε από τους μικροοργανισμούς ή τους
ιούς εκτός της γρίπης που αναφέρονται πιο κάτω στον Πίνακα 13. Επίσης, δεν επηρεάστηκαν ούτε η ροή του
δείγματος ούτε η εμφάνιση της Γραμμής Ελέγχου.
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Πίνακας 13
Αναλυτική Ειδικότητα και Διασταυρούμενη Αντιδραστικότητα
Αποτέλεσμα
Μικροοργανισμός / Ιός Εκτός της Γρίπης
Συγκέντρωση*
Γρίπης Α
Bordetella pertussis
Canidida albicans
Chlamydia trachomatis
Corynebacterium diphtheriae

2x106 cfu/mL

Αποτέλεσμα
Γρίπης Β

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL

Escherichia coli

2x10 cfu/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Haemophilus influenzae

2x106 cfu/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Lactobacillus plantarum

2x106 cfu/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

Αρνητικό

Αρνητικό

6

2x10 cfu/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Αδενοϊός τύπου 1

2x105 TCID50/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Αδενοϊός τύπου 7

2x105 TCID50/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Ανθρώπινος κοροναϊός (OC43)

2x105 TCID50/mL

Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Mycobacterium tuberculosis (μη ιογόνο)
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria meningitidis
Neisseria subflava
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus salivarius

Ανθρώπινος κοροναϊός (229E)
Ανθρώπινος ιός Coxsackie
Κυτταρομεγαλοϊός
Ιός Epstein Barr
Ανθρώπινος ιός της παραγρίπης τύπου 1
Ανθρώπινος ιός της παραγρίπης τύπου 2
Ανθρώπινος ιός της παραγρίπης τύπου 3
Ιός της ιλαράς
Ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός

2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL
2x10 cfu/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

Αρνητικό

Αρνητικό

5

2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL
2x10 TCID50/mL

Ιός της παρωτίτιδας

2x10 TCID50/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός τύπου Α

2x105 TCID50/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός τύπου Β

2x105 TCID50/mL

Αρνητικό

Αρνητικό

Αρνητικό

Αρνητικό

Ρινοϊός τύπου 1B

5

2x10 TCID50/mL

*Τα επίπεδα των βακτηρίων προσδιορίστηκαν μέσω περιορισμού της αραίωσης, βακτηριακής καλλιέργειας και
καταμέτρησης αποικιών για τον υπολογισμό cfu/mL. Οι συγκεντρώσεις ιών προσδιορίστηκαν μέσω συνήθων ιολογικών
μεθόδων, Reed‐Muench.
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Αλληλεπιδρώσες Ουσίες
Πλήρες αίμα, βλεννίνη και διάφορα μη συνταγογραφούμενα (OTC) προϊόντα και συνήθεις χημικές ουσίες
αξιολογήθηκαν με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA και με τον αναλυτή Sofia. Δεν παρατηρήθηκαν
αλληλεπιδράσεις στα επίπεδα που εξετάστηκαν (Πίνακας 14).
Πίνακας 14
Μη Αλληλεπιδρώσες Ουσίες
Ουσία
Πλήρες Αίμα
Βλεννίνη

Συγκέντρωση
4%
0,5%

Ricola (Μέντα)

1,5 mg/mL

Sucrets (Δικλονίνη/ Μέντα)

1,5 mg/mL

Chloraseptic (Μέντα/Βενζοκαΐνη)

1,5 mg/mL

Naso GEL (NeilMed)

5% v/v

CVS Nasal Drops (Φαινυλεφρίνη)

15% v/v

Afrin (Οξυμεταζολίνη)

15% v/v

CVS Nasal Spray (Χρωμολίνη)

15% v/v

Nasal Gel (Οξυμεταζολίνη)

10% v/v

Zicam

5% v/v

Homeopathic (Alkalol)
Fisherman’s Friend

Αραίωση 1:10
1,5 mg/mL

Sore Throat Phenol Spray

15% v/v

Τομπραμυκίνη

4 μg/mL

Μουπιροσίνη

10 mg/mL

Προπιονική Φλουτικαζόνη
Tamiflu (Φωσφορική Οσελταμιβίρη)

5% v/v
5 mg/mL

Μελέτες Απαλλαγής κατά CLIA
Στο πλαίσιο μίας μεγαλύτερης προοπτικής μελέτης που περιγράφηκε στην ενότητα «Χαρακτηριστικά
Απόδοσης» πιο πάνω, η ακρίβεια της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia, όταν αυτή
πραγματοποιείται από μη εκπαιδευμένους χειριστές, συγκρίθηκε με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν μέσω
ιικής κυτταρικής καλλιέργειας. Η μελέτη αυτή διεξήχθη σε έντεκα (11) απαλλαγμένα κατά CLIA κέντρα με
τριάντα τέσσερις (34) μη εκπαιδευμένους χειριστές, δηλαδή σε συνθήκες αντιπροσωπευτικές του πλαισίου
απαλλαγής κατά CLIA. Η μελέτη περιλάμβανε 1.973 άτομα: πεντακόσια ογδόντα πέντε (585) άτομα παρείχαν
ένα ζεύγος δειγμάτων ρινικού επιχρίσματος, επτακόσια είκοσι επτά (727) άτομα παρείχαν ένα ζεύγος
δειγμάτων ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος και εξακόσια εξήντα ένα (661) άτομα παρείχαν ένα δείγμα
ρινοφαρυγγικής αναρρόφησης/έκπλυσης. Δεκαεπτά (17) άτομα αποκλείστηκαν λόγω άκυρων
αποτελεσμάτων της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA. Το ποσοστό άκυρων αποτελεσμάτων ήταν 0,9%
(17/1973) με διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 95%: 0,5% έως 1,4%.
Συνολικά 1.956 κλινικά δείγματα απέδωσαν έγκυρα αποτελέσματα όταν εξετάστηκαν με την εξέταση Sofia
Influenza A+B FIA. Τα αποτελέσματα αυτά περιλαμβάνονται στους Πίνακες 15 και 16.
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Η κλινική ευαισθησία και ειδικότητα της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA, σε σύγκριση με την ιική
καλλιέργεια (η συγκριτική μέθοδος), παρουσιάζονται πιο κάτω στους Πίνακες 15 και 16.
Πίνακας 15
Εξέταση Sofia Influenza A+B FIA Έναντι Καλλιέργειας (Δείγματα Ρινικού/Ρινοφαρυγγικού Επιχρίσματος)
ΤΥΠΟΣ A
Καλλιέργεια

Ευαισθησία =

Θετικό Αρνητικό

Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

219

ΤΥΠΟΣ B
219/235 = 93%
(95% C.I. 89%-96%)

58
Ειδικότητα = 1014/1072 = 95%
(95% C.I. 93%-96%)

16

1014

Καλλιέργεια
Θετικό Αρνητικό

Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

188

21

Ευαισθησία =

188/209 = 90%
(95% C.I. 85%93%)

40

1058

Ειδικότητα = 1058/1098 = 96%
(95% C.I. 95%97%)

Πίνακας 16
Εξέταση Sofia Influenza A+B FIA Έναντι Καλλιέργειας (Ρινοφαρυγγική Αναρρόφηση/Έκπλυση)
ΤΥΠΟΣ A
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 68/36 = 99%
(95% C.I. 91%Θετικό Αρνητικό
100%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

68

26

1

554

Ειδικότητα 554/580 =
= 96%
(95% C.I. 93%97%)

ΤΥΠΟΣ B
Ευαισθησία
Καλλιέργεια
= 46/52 = 88%
(95% C.I. 77%Θετικό Αρνητικό
95%)
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia

46

22

6

575

Ειδικότητα 575/597 =
= 96%
(95% C.I. 94%98%)

Δύο μελέτες διεξήχθησαν για να καταδείξουν ότι οι μη εκπαιδευμένοι χρήστες θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν την εξέταση με συνέπεια και ακρίβεια με τη χρήση ασθενώς αντιδραστικών δειγμάτων.
Κάθε μελέτη αποτελείτο από τρία (3) διαφορετικά, απαλλαγμένα κατά CLIA κέντρα, όπου η εξέταση Sofia
Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia αξιολογήθηκε με τη χρήση κωδικοποιημένων τυχαιοποιημένων
συνόλων προσομοιωμένων δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενός (1) ασθενώς θετικού (C95 —
συγκέντρωση στη σημείο αποκοπής της ανάλυσης) και ενός (1) ασθενώς αρνητικού (C5 — συγκέντρωση
ακριβώς κάτω από το σημείο αποκοπής της ανάλυσης) για γρίπη Α και γρίπη Β. Δύο (2) ή περισσότεροι
χειριστές σε κάθε κέντρο (συνολικά 15 χειριστές) εξέτασαν το σύνολο των δειγμάτων σε καθεμία από 10
ημέρες, σε διάστημα μίας περιόδου περίπου 2 εβδομάδων.
Η μελέτη A αξιολόγησε δείγματα επιχρίσματος και η απόδοση παρουσιάζεται στον Πίνακα 17. Η μελέτη Β
αξιολόγησε υγρά δείγματα. Η μελέτη Β σχεδιάστηκε για να παρέχει σε μη εκπαιδευμένους χειριστές
κατασκευασμένα δείγματα, τα οποία αποτελούνταν από συνδυασμό υγρών δειγμάτων και δειγμάτων
επιχρίσματος. Ο σκοπός της μελέτης Β ήταν να καταδείξει την ικανότητα του χειριστή να επιλέξει την ορθή
διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του δείγματος. Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που ελήφθησαν
με υγρά δείγματα στη μελέτη Β.
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Πίνακας 17
Απόδοση της Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA Πλησίον του Σημείου Αποκοπής της Ανάλυσης—Μελέτη A
Μη Εκπαιδευμένοι Χρήστες
Επίπεδο Δείγματος Εκατοστιαία Συμφωνία
με τα Αναμενόμενα
Αποτελέσματα*

Διάστημα Εμπιστοσύνης
95%

Γρίπη A
Ασθενώς Αρνητικό
(C5)

87% (52/60)

76%-93%

Γρίπη A
Ασθενώς Θετικό
(C95)

92% (55/60)

82%-97%

Γρίπη Β
Ασθενώς Αρνητικό
(C5)

87% (52/60)

76%-93%

Γρίπη B
Ασθενώς Θετικό
(C95)

92% (55/60)

82%-97%

*Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τα «Ασθενώς Θετικά» δείγματα είναι «Θετικά», ενώ τα
αναμενόμενα αποτελέσματα για τα «Ασθενώς Αρνητικά» δείγματα είναι «Αρνητικά».

Πίνακας 18
Απόδοση της Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA Πλησίον του Σημείου Αποκοπής της Ανάλυσης—Μελέτη B
Μη Εκπαιδευμένοι Χρήστες
Επίπεδο Δείγματος Εκατοστιαία Συμφωνία
με τα Αναμενόμενα
Αποτελέσματα*

Διάστημα Εμπιστοσύνης
95%

Γρίπη A
Ασθενώς Αρνητικό
(C5)

95% (57/60)

86%-99%

Γρίπη A
Ασθενώς Θετικό
(C95)

97% (58/60)

88%->99%

Γρίπη Β
Ασθενώς Αρνητικό
(C5)

80% (48/60)

68%-88%

Γρίπη B
Ασθενώς Θετικό
(C95)

97% (58/60)

88%->99%

*Τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τα «Ασθενώς Θετικά» δείγματα είναι «Θετικά», ενώ τα
αναμενόμενα αποτελέσματα για τα «Ασθενώς Αρνητικά» δείγματα είναι «Αρνητικά».
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Σε υποστήριξη της απαλλαγής κατά CLIA, μία επιπρόσθετη μελέτη αντιδραστικότητας διεξήχθη σε ένα
ανεξάρτητο εργαστήριο για να καταδειχθεί η αντιδραστικότητα της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με ένα
ευρύ φάσμα σύγχρονων στελεχών των ιών γρίπης Α και γρίπης Β. Η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA απέδωσε
θετικά αποτελέσματα με το σύνολο των 18 ιών γρίπης Α και των 7 ιών γρίπης Β που συμπεριλήφθηκαν στο
σύνολο των δειγμάτων σε αποδεκτά επίπεδα ιικού φορτίου.
Με τη χρήση της ανάλυσης κινδύνου ως οδηγού, διεξήχθησαν μελέτες αναλυτικής ευρωστίας. Οι μελέτες
κατέδειξαν ότι η εξέταση δεν παρουσιάζει ευαισθησία στους στρεσογόνους παράγοντες των περιβαλλοντικών
συνθηκών και των δυνητικών σφαλμάτων χρήστη.

Απόδοση της Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με τον Αναλυτή Sofia 2
Οι ακόλουθες μελέτες πραγματοποιήθηκαν για να καταδειχθεί ισοδυναμία μεταξύ του αναλυτή
Sofia και του αναλυτή Sofia 2 κατά την ανάλυση κλινικών δειγμάτων με την εξέταση Sofia
Influenza A+B FIA.

Σύγκριση Μεθόδων
Η απόδοση της εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia έναντι του αναλυτή Sofia 2 συγκρίθηκε
με τη χρήση ενός συνόλου 250 κλινικών δειγμάτων. Αυτή η μελέτη στην καθημερινή κλινική πρακτική
διεξήχθη σε 3 εργαστηριακά κέντρα με τη χρήση πανομοιότυπων συνόλων γνωστών θετικών και αρνητικών
κλινικών και κατασκευασμένων δειγμάτων, προετοιμασμένων σε μέσα μεταφοράς ιογενούς υλικού (VTM).
Συνολικά 15 αναλυτές Sofia και 14 αναλυτές Sofia 2 χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Εκατό (100) θετικά
στη γρίπη Α, 50 θετικά στη γρίπη Β και 100 αρνητικά στη γρίπη δείγματα ενσωματώθηκαν στο σύνολο των
δειγμάτων. Προετοιμάστηκαν τμήματα των συνόλων ώστε ένα μεγάλο εύρος αρνητικών και θετικών
δειγμάτων να κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλο το δυναμικό εύρος της ανάλυσης. Όλα τα δείγματα ήταν
κωδικοποιημένα και χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των τυχαιοποιημένων συνόλων δειγμάτων.
Συνολικά 250 δείγματα εξετάστηκαν σε κάθε κέντρο, αποδίδοντας ένα σύνολο 749 αποτελεσμάτων για τα
τρία κέντρα εξέτασης (το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός δείγματος δεν ανακτήθηκε).
Τα αποτελέσματα της σύγκρισης του αναλυτή Sofia έναντι του αναλυτή Sofia 2 παρουσιάζονται πιο κάτω στον
Πίνακα 19. Η συμφωνία ως προς τα θετικά δείγματα γρίπης Α ήταν 98% και η συμφωνία ως προς τα αρνητικά
δείγματα ήταν 97%. Η συμφωνία ως προς τα θετικά δείγματα γρίπης Β ήταν 98% και η συμφωνία ως προς τα
αρνητικά δείγματα ήταν 99%.
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Πίνακας 19
Σύγκριση Μεθόδων Αναλυτή Sofia έναντι Αναλυτή Sofia 2 για την Εξέταση Sofia Influenza A+B FIA
ΤΥΠΟΣ A

ΤΥΠΟΣ B

Αναλυτής Sofia

Αναλυτής Sofia

Θετικό Αρνητικό
Θετικό
στον
Αναλυτή
Sofia 2
Αρνητικό
στον
Αναλυτή
Sofia 2
Σύνολο:

304

15**

7*

423

311

Θετικό Αρνητικό
Εκατοστιαία
Συμφωνία ως
Προς τα Θετικά
Δείγματα /
(95% C.I.)
Εκατοστιαία
Συμφωνία ως
Προς τα
Αρνητικά
Δείγματα /
(95% C.I.)

Θετικό
304/311 = 98% στον
(95,4%-98,9%) Αναλυτή
Sofia 2

154

5**

Αρνητικό
423/438 = 97% στον
(94,4%-97,9%) Αναλυτή
Sofia 2

3*

587

438

Σύνολο:

*Προέκυψαν 7 αντιφατικά, αρνητικά στον αναλυτή Sofia 2 / θετικά στον
αναλυτή Sofia αποτελέσματα για τη Γρίπη Α, από τα οποία το 1 αφορούσε
χαμηλά θετικό (C95) δείγμα και τα υπόλοιπα αφορούσαν υψηλά αρνητικά
(C5) δείγματα.
**Προέκυψαν 15 αντιφατικά, θετικά στον αναλυτή Sofia 2 / αρνητικά στον
αναλυτή Sofia αποτελέσματα για τη Γρίπη Α, από τα οποία τα 3 αφορούσαν
χαμηλά θετικά (C95) δείγματα και τα υπόλοιπα αφορούσαν υψηλά
αρνητικά (C5) δείγματα.

157

Εκατοστιαία
Συμφωνία ως
Προς τα Θετικά
Δείγματα /
(95% C.I.)
Εκατοστιαία
Συμφωνία ως
Προς τα
Αρνητικά
Δείγματα /
(95% C.I.)

154/157 =
98% (94,5%99,4%)

587/592 =
99% (98,1%99,6%)

592

*Προέκυψαν 3 αντιφατικά, αρνητικά στον αναλυτή Sofia 2 / θετικά στον
αναλυτή Sofia αποτελέσματα για τη Γρίπη Β, τα οποία περιλάμβαναν όλα
τα υψηλά αρνητικά (C5) δείγματα.
**Προέκυψαν 5 αντιφατικά, θετικά στον αναλυτή Sofia 2 / αρνητικά στον
αναλυτή Sofia αποτελέσματα για τη Γρίπη Β, τα οποία περιλάμβαναν όλα
τα υψηλά αρνητικά (C5) δείγματα.

Αναπαραξιμότητα
Μία μελέτη αναπαραξιμότητας πραγματοποιήθηκε με την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA και τον αναλυτή
Sofia 2 σε τρία διαφορετικά εργαστήρια, ένα από τα οποία ήταν της Quidel. Σε κάθε κέντρο, δύο έως τρεις
διαφορετικοί χειριστές εξέτασαν μία σειρά κωδικοποιημένων, κατασκευασμένων δειγμάτων που
προετοιμάστηκαν σε αρνητική κλινική μήτρα και κυμαίνονταν από αρνητικά έως μέτρια θετικά στη γρίπη Α
και τη γρίπη Β. Η εξέταση πραγματοποιήθηκε σε 5 διαφορετικές ημέρες σε διάστημα μίας περιόδου περίπου
1 εβδομάδας. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 10 αναλυτές Sofia 2 σε αυτή τη μελέτη. Η συμφωνία μεταξύ των
εργαστηρίων (Πίνακας 20) για την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA με τον αναλυτή Sofia 2 για όλα τα δείγματα
κυμαινόταν από 98,9% έως 100%.
Πίνακας 20
Μελέτη Αναπαραξιμότητας της Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA (με τον αναλυτή Sofia 2)
Συμφωνία Μεταξύ των Εργαστηρίων
Κέντρο

Αρνητικό για
Γρίπη Α+Β
(C0)

Ασθενές
Θετικό για
Γρίπη Α (C95)

Μέτρια Θετικό
για Γρίπη Α (23X LOD)

Ασθενές
Θετικό για
Γρίπη Β (C95)

Μέτρια Θετικό
για Γρίπη Β
(2-3X LOD)

1

30/30

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

30/30

3

29*/30

30/30

30/30

30/30

29*/30

89/90

90/90

90/90

90/90

89/90

98,9%
(93,9-99,8%)

100%
(95,9-100%)

100%
(95,9-100%)

100%
(95,9-100%)

98,9%
(93,9-99,8%)

Σύνολο
% Συνολικής Συμφωνίας
(Διάστημα εμπιστοσύνης 95%)

*Το αντιφατικό αποτέλεσμα για τα δείγματα C0 και 2-3X LOD φάνηκε να οφείλεται σε σύγχυση των
δειγμάτων στο κέντρο, καθώς τα δείγματα εξετάστηκαν την ίδια ημέρα και από τον ίδιο χειριστή.
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Όριο Ανίχνευσης
Μία μελέτη για το όριο ανίχνευσης (LOD) πραγματοποιήθηκε για την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA με τον
αναλυτή Sofia και τον αναλυτή Sofia 2 ταυτόχρονα, με τη χρήση συνολικά τεσσάρων (4) στελεχών
ανθρώπινων ιών της γρίπης, δύο (2) ιών γρίπης Α και δύο (2) ιών γρίπης Β για άμεσα δείγματα (Πίνακας 21).
Πίνακας 21
Όριο Ανίχνευσης με Ανθρώπινα Απομονωμένα Στελέχη Γρίπης Α και Β
Ιικός
Ελάχιστο Ανιχνεύσιμο
Ιικό Στέλεχος
Τύπος Υποτύπος Πλατφόρμα Επίπεδο (TCID50/mL)**
A/California/07/2009*

A/Hong Kong/8/68*

B/Allen/45*

B/Malaysia/2506/04*

A

A

Β

Β

2009 H1N1

H3N2

Αναλυτής
Sofia
Αναλυτής
Sofia 2
Αναλυτής
Sofia
Αναλυτής
Sofia 2
Αναλυτής
Sofia
Αναλυτής
Sofia 2
Αναλυτής
Sofia
Αναλυτής
Sofia 2

5,48
9,79
1,80
2,19
113
82,3
8,37
8,37

* Τα επίπεδα TCID50 προσδιορίστηκαν με βάση είτε τη μέθοδο Reed-Muench είτε τη μέθοδο Rowe ELISA.
** Χρησιμοποιήθηκαν νέες προετοιμασίες ιικών στελεχών, οι οποίες ευθύνονται για την απόκλιση στα
αποτελέσματα TCID50 σε σύγκριση με την αρχική μελέτη Sofia LOD.

Μελέτη Απαλλαγής κατά CLIA
Μία μελέτη διεξήχθη για να καταδείξει ότι οι μη εκπαιδευμένοι χρήστες θα μπορούσαν να
πραγματοποιήσουν την εξέταση με συνέπεια και ακρίβεια με τη χρήση ασθενώς αντιδραστικών δειγμάτων με
την εξέταση Sofia Influenza A+B FIA και τον αναλυτή Sofia 2. Η μελέτη αποτελείτο από τρία (3) διαφορετικά,
απαλλαγμένα κατά CLIA κέντρα, όπου η εξέταση Sofia Influenza A+B FIA αξιολογήθηκε με τη χρήση
κωδικοποιημένων τυχαιοποιημένων συνόλων προσομοιωμένων δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενός (1)
ασθενώς θετικού (C95 — συγκέντρωση στη σημείο αποκοπής της ανάλυσης) για γρίπη Α, ενός (1) ασθενώς
θετικού (C95 — συγκέντρωση στη σημείο αποκοπής της ανάλυσης) για γρίπη Β και ενός αρνητικού για γρίπη Α
και Β. Τρεις (3) ή περισσότεροι χειριστές σε κάθε κέντρο (συνολικά 10 χειριστές) εξέτασαν το σύνολο των
δειγμάτων σε καθεμία από 10 ημέρες, σε διάστημα μίας περιόδου περίπου 2 εβδομάδων (Πίνακας 22).

_________________________________________________________________________________
Sofia Influenza A+B FIA
Σελίδα 35 από 38

Πίνακας 22
Απόδοση της Εξέτασης Sofia Influenza A+B FIA με Δείγματα Πλησίον του Σημείου Αποκοπής — με τον
αναλυτή Sofia 2
Μη Εκπαιδευμένοι Χρήστες
Επίπεδο Δείγματος Εκατοστιαία Συμφωνία
με τα Αναμενόμενα
Αποτελέσματα*

Διάστημα Εμπιστοσύνης
95%

Γρίπη A
Ασθενώς Θετικό
(C95)

98,6% (71/72)

92,5 – 99,8%

Γρίπη B
Ασθενώς Θετικό
(C95)

98,6% (71/72)

92,5 – 99,8%

Αρνητικό (C0)

100% (72/72)

94,9 – 100%

ΒΟΗΘΕΙΑ
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ή εάν θέλετε να αναφέρετε ένα
πρόβλημα του συστήματος εξέτασης, παρακαλείστε να καλέσετε την Τεχνική Υποστήριξη της Quidel στο
800.874.1517 (στις ΗΠΑ) ή στο 858.552.1100, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ.,
Ώρα Ειρηνικού. Εάν βρίσκεστε εκτός των ΗΠΑ, επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας ή μέσω email στο
technicalsupport@quidel.com. Προβλήματα του συστήματος εξέτασης μπορούν επίσης να αναφέρονται στον
FDA μέσω του προγράμματος αναφοράς προβλημάτων ιατρικών προϊόντων MedWatch (τηλέφωνο:
800.FDA.1088, fax: 800.FDA.0178, http://www.fda.gov/medwatch).
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20218 – Sofia Influenza A+B FIA – 25 Εξετάσεις
20254 – Sofia Influenza A+B FIA – 25 Εξετάσεις
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