VOOR GEBRUIK MET SOFIA EN SOFIA 2
Voor in-vitro-diagnoses.

BEOOGD GEBRUIK

Voor de Sofia Legionella FIA wordt gebruik gemaakt van immunofluorescentie voor kwalitatieve detectie van
Legionella pneumophila serogroep 1-antigeen in humane urinemonsters. De test is ontworpen voor het
testen van monsters van patiënten met symptomen van longontsteking. De testresultaten moeten als
hulpmiddel bij het vaststellen van infectie met Legionella pneumophila serogroep 1 worden gebruikt. Een
negatief resultaat sluit infectie met Legionella pneumophila serogroep 1 niet uit. De testresultaten moeten
worden gebruikt in samenhang met informatie uit de klinische beoordeling van de patiënt en met andere
diagnostische procedures.
De Sofia Legionella FIA kan met de Sofia of de Sofia 2 worden gebruikt.

SAMENVATTING EN UITLEG

Legionella pneumophila (L. pneumophila) is een gramnegatieve, obligaat aerobe bacterie die bij mensen
legionairsziekte veroorzaakt.1,2 Legionairsziekte is een ernstige vorm van longontsteking die is vernoemd
naar de epidemie in Philadelphia in de zomer van 1976, waarbij 221 ziektegevallen waren, waarvan 34
fataal.3 L. pneumophila kan ook een griepachtige aandoening veroorzaken die pontiackoorts wordt
genoemd.1,2 Patiënten met legionairsziekte kunnen een reeks symptomen vertonen, waaronder koorts,
onproductieve hoest, hoofdpijn, diarree en delirium.1
L. pneumophila is een van de circa 50 soorten bacteriën in het genus Legionella en de familie Legionellaceae.
Bovendien zijn er minstens 15 duidelijk onderscheidbare serogroepen binnen de soort L. pneumophila.1,3,4
Wat structuur betreft zijn Legionella-bacteriën met een lengte van 2 - 20 µm en een breedte van 0,3 - 0,9 µm
coccobacilli. De infectueuze vorm van de bacterie is beweeglijk door één flagel.3,5 Water is de natuurlijke
leefomgeving van alle Legionella-bacteriën, met uitzondering van L. longbeachae, die vaak uit potaarde
wordt geïsoleerd. Van circa 20 soorten Legionella is bekend dat deze ziekteverwekkend voor mensen zijn,
waarbij L. pneumophila de meeste infecties bij mensen veroorzaakt (80%). Minder voorkomende
ziekteverwekkers zijn: L. longbeachae, 3,2%; L. bozemanae, 2,4% en L. dumoffii en L. feeleii samen met
2,2%.6 Er is enige variatie in de bijdrage van de verschillende soorten aan infecties wereldwijd. In de VS
wordt bijvoorbeeld 90% van de Legionella-infecties veroorzaakt door L. pneumophila serogroep 1, en in
Australië wordt circa 30% veroorzaakt door L. longbeachae.3,7

PRINCIPE VAN DE TEST

Voor de Sofia Legionella FIA-test wordt de immunofluorescentietechnologie gebruikt die met de Sofia of
Sofia 2 wordt gebruikt voor snelle detectie van Legionella pneumophila serogroep 1-antigeen.
Het urinemonster van de patiënt wordt aan de testcassette toegevoegd. Het Legionella pneumophila
serogroep 1-antigeen bindt, indien aanwezig, aan de detectiedeeltjes. Naarmate het monster door het
teststrookje naar de testlijn migreert, wordt het antigeen-conjugaatcomplex aan het bindingsantilichaam
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gebonden, waardoor een fluorescerende lijn wordt gevormd. Als er geen antigeen aanwezig is, worden de
fluorescerende microdeeltjes niet door de bindingsantilichamen ingevangen, en worden deze niet door de
Sofia of Sofia 2 gedetecteerd.
Een interne controlelijn helpt te verzekeren dat de test goed is uitgevoerd, dat de reagentia uit het pakket
op de juiste manier werken en dat er voldoende doorstroming door het teststrookje is geweest voor het
uitvoeren van de test. Op de controlepositie op de teststrip moet een andere fluorescerende lijn worden
gevormd telkens als een monster of een controle wordt getest. Als er geen controlelijn wordt gedetecteerd,
wordt de test door de Sofia als ongeldig of door de Sofia 2 als gerapporteerd.
Opmerking: Naar keuze van de gebruiker wordt de testcassette in de Sofia of Sofia 2 geplaatst voor
automatisch getimede ontwikkeling (modus WALK AWAY (later uitlezen)) of geplaatst op het werkblad voor
handmatig getimede ontwikkeling en vervolgens in de Sofia of Sofia 2 geplaatst om te worden uitgelezen
(modus READ NOW (nu uitlezen)). Met de modus nu uitlezen kan in batches worden getest.
Door de Sofia of Sofia 2 wordt het teststrookje gescand en het fluorescentiesignaal gemeten door de
resultaten volgens methodespecifieke algoritmes te verwerken. Het testresultaat (positief, negatief of
ongeldig) wordt door de Sofia of Sofia 2 op het scherm weergegeven.

MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN
Kit met 25 tests:










Afzonderlijk verpakte testcassettes (25): Konijn polyklonale anti-Legionella
Kleine, doorzichtige pipetten met vast volume van 120 µl (25)
Positieve controle voor Legionella (1): Oplossing bevat buffer met niet-infectieus Legionella-antigeen
Negatieve controle (1): Oplossing bevat buffer met niet-infectieus Streptococcus C-antigeen
Bijsluiter (1)
Beknopte instructies (1)
Kwaliteitscontrolekaart (op kitdoos)
Printerpapier (1)

NIET IN DE KIT GELEVERDE MATERIALEN





Wekker of horloge voor gebruik in modus nu uitlezen
Sofia of Sofia 2
Monstercontainer
Kalibratiecassette (meegeleverd in het installatiepakket van de Sofia of met de Sofia 2)

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

 Voor diagnostisch gebruik in-vitro.
 Gebruik de inhoud van de kit niet na de uiterste gebruiksdatum op de buitenkant van de doos.
 Gebruik toepasselijke voorzorgsmaatregelen bij het verzamelen, hanteren, opslaan en afvoeren van
monsters van patiënten en de inhoud van gebruikte kits.8
 Het wordt geadviseerd nitril, latex (of gelijksoortige) handschoenen te gebruiken bij het hanteren van
monsters van patiënten.8
 Gebruik de gebruikte testcassette of pipetten met vast volume niet opnieuw.
 Open nooit de foliezak van de testcassette, waardoor deze aan de omgeving wordt blootgesteld, totdat
de testcassette direct kan worden gebruikt.
 Werp beschadigde testcassettes of materialen weg en gebruik deze niet.
 Voor het verkrijgen van nauwkeurige resultaten moeten de aanwijzingen in de bijsluiter worden
opgevolgd.
 Bewaar de kalibratiecassette ingesloten in de meegeleverde opslagfoliezak als deze niet wordt gebruikt.
 Verkeerd verzamelen, opslaan en transporteren van monsters kan foutieve testresultaten veroorzaken.
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 Voor de procedures voor het verzamelen en hanteren van monsters is specifieke training en begeleiding
vereist.
 Reumatoïde-achtige factoren zijn in verband gebracht met het optreden van valspositieve uitslagen van
immunoassays voor detectie van Legionella-antigeen in urine. Als een valspositieve uitslag wordt
vermoed, wordt het aanbevolen het urinemonster gedurende 5 minuten tot 95 tot 100 °C te verhitten,
gevolgd door 15 minuten centrifugeren (1000 x g), en de test met het verwerkte monster in de Sofiaassay te herhalen.9,10
 Schrijf niet op de streepjescode van de testcassette. Deze wordt door de Sofia of Sofia 2 gebruikt voor
het identificeren van het type test dat wordt uitgevoerd.
 Probeer testcassettes niet meerdere keren te scannen. De streepjescode op de testcassette bevat een
unieke code die voorkomt dat door de Sofia of Sofia 2 een eerder gescande cassette voor een tweede
keer wordt uitgelezen. Er wordt een foutmelding weergegeven als een testcassette meerdere keren
wordt gescand.
 Omdat het detectiereagens een fluorescerende stof is, vormt zich op het teststrookje geen zichtbaar
resultaat. Voor interpretatie van het resultaat moet de Sofia of Sofia 2 worden gebruikt.
 De tests moeten worden uitgevoerd in een ruimte met voldoende ventilatie.
 Voer lege verpakkingen en ongebruikte inhoud af in overeenstemming met nationale, provinciale en
lokale reglementaire voorschriften.
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren
van de inhoud uit deze kit.
 De handen na gebruik grondig wassen.
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de
onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad (VIB) op quidel.com.

OPSLAG EN STABILITEIT VAN DE KIT

Bewaar de kit op kamertemperatuur, 15 tot 30 °C (59°F tot 86°F), buiten bereik van direct zonlicht. De
inhoud van de kit is stabiel tot de uiterste gebruiksdatum op de buitenste doos. Niet in de vriezer bewaren.

KWALITEITSCONTROLE

Er zijn drie soorten kwaliteitscontroles voor de Sofia of Sofia 2 en de testcassette: de procedure voor
kalibratiecontrole, de ingebouwde procedurele controlefuncties en de externe controles.

De procedure voor kalibratiecontrole van de Sofia
De procedure voor kalibratiecontrole is een vereiste functie waarmee de optische en berekeningssystemen
van de Sofia met een specifieke kalibratiecassette worden gecontroleerd. Een kalibratiecassette wordt
meegeleverd in het installatiepakket van de Sofia.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de kalibratiecassette in de meegeleverde opslagzak wordt bewaard als deze niet
wordt gebruikt, zodat deze tegen blootstelling aan licht wordt beschermd.
1. Voor het controleren van de kalibratie van de Sofia selecteert u kalibratie in het menu hoofdmenu.
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2. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de kalibratiecassette in de Sofia en sluit de lade. De
kalibratiecontrole wordt automatisch door de Sofia uitgevoerd, zonder dat u verder iets hoeft te
doen.

Als de kalibratiecontrole voltooid is, wordt dit op de Sofia aangegeven. Ga terug naar het menu hoofdmenu
met OK.
OPMERKING: Als de kalibratiecontrole niet lukt, meldt u dit bij de supervisor op uw locatie en bij de
technische ondersteuning van Quidel: maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur Pacific Time op
+1 800.874.1517 (in de VS) of +1 858.552.1100 (buiten de VS), fax: +1 858.455.4960,
customerservice@quidel.com (klantenservice), technicalsupport@quidel.com (technische ondersteuning), of
neem contact op met uw plaatselijke distributeur.

De procedure voor kalibratiecontrole van de Sofia 2

De kalibratiecontrole moet om de 30 dagen worden uitgevoerd. U kunt op de Sofia 2 instellen dat u eraan
wordt herinnerd de kalibratiecontrole uit te voeren.
De kalibratiecontrole is een vereiste functie waarmee de optische en berekeningssystemen van de Sofia 2
met een specifieke kalibratiecassette worden gecontroleerd. Deze kalibratiecassette wordt bij de Sofia 2
meegeleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor meer informatie over de procedure
voor de kalibratiecontrole.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de kalibratiecassette in de meegeleverde opslagzak wordt bewaard als deze niet
wordt gebruikt, zodat deze tegen blootstelling aan licht wordt beschermd.
1. Voor het controleren van de kalibratie van de Sofia 2
selecteert u kalibratie uitvoeren in het menu
hoofdmenu.

2. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de
kalibratiecassette in de Sofia 2 en sluit de lade.
De kalibratiecontrole wordt automatisch binnen
één minuut door de Sofia 2 uitgevoerd, zonder
dat u verder iets hoeft te doen.
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Als de kalibratiecontrole voltooid is, wordt dit op de Sofia 2 aangegeven. Selecteer
naar het scherm Test uitvoeren.

om terug te keren

OPMERKING: Als de kalibratiecontrole niet lukt, meldt u dit bij de supervisor op uw locatie of neemt u
contact op met de technische ondersteuning van Quidel: maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur
Pacific Time op +1 800.874.1517 (in de VS) of +1 858.552.1100 (buiten de VS), fax: +1 858.455.4960,
customerservice@quidel.com (klantenservice), technicalsupport@quidel.com (technische ondersteuning), of
neem contact op met uw plaatselijke distributeur.

Ingebouwde procedurele controles
De Sofia Legionella FIA bevat een ingebouwde functie voor procedurele controle. Telkens wanneer een test
wordt uitgevoerd, wordt het procedurele controlegebied door de Sofia of Sofia 2 gescand en wordt het
resultaat op het scherm van de Sofia of Sofia 2 weergegeven.
De aanbeveling van de fabrikant voor dagelijkse controle is het vastleggen van de resultaten van deze
ingebouwde procedurele controles voor het eerste monster dat elke dag wordt getest. Deze documentatie
wordt voor elk testresultaat automatisch in de Sofia of Sofia 2 vastgelegd.
Een geldig resultaat uit de procedurele controle geeft aan dat de test goed is doorgestroomd en dat de
functionaliteit van de testcassette bewaard is gebleven. De procedurele controle wordt door de Sofia of
Sofia 2 beoordeeld nadat de testcassette 10 minuten is ontwikkeld. Als de test niet goed doorstroomt,
wordt door de Sofia of Sofia 2 aangegeven dat het resultaat ongeldig is . Als dit het geval is, beoordeelt u
de procedure en herhaalt u de test met een nieuw monster van de patiënt en een nieuwe testcassette.

Bijvoorbeeld: weergave van een ongeldig
resultaat op het scherm van de Sofia.

Bijvoorbeeld: weergave van een ongeldig
resultaat op het scherm van de Sofia 2.

Externe kwaliteitscontrole

Externe controles worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia goed zijn en de assayprocedure goed is
uitgevoerd. Door Quidel wordt aanbevolen positieve en negatieve externe controles uit te voeren:
 één keer voor elke nieuwe, ongetrainde bediener,
 één keer voor elke nieuwe levering van kits, op voorwaarde dat elke partij in de levering wordt
getest,
 voor zover nodig geacht voor uw interne kwaliteitscontrole en overeenkomstig plaatselijke,
landelijke en internationale wet- en regelgeving en accreditatievereisten.
Sofia Legionella FIA
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Neem voor informatie over het verkrijgen van extra externe controles contact op met de
klantenondersteuning van Quidel op +1 800.874.1517 (in de VS) of +1 858.552.1100 (buiten de VS), of neem
contact op met uw plaatselijke distributeur.
Voor het testen van externe controles volgt u de aanwijzingen in deze bijsluiter (zoals hierna volgen) of in de
gebruikershandleiding van de Sofia of Sofia 2 op.
TESTPROCEDURE EXTERNE KWALITEITSCONTROLE
1. Selecteer kwaliteitscontrole uitvoeren in het hoofdmenu.
2. Scan de kwaliteitscontrolekaart (op de doos van de kit) volgens de aanwijzingen op het scherm.
3. Door de Sofia of Sofia 2 wordt u gevraagd de gewenste modus te selecteren (later uitlezen of nu
uitlezen) en vervolgens de externe controles uit te voeren.
4. Gebruik de onderstaande procedure voor het testen van alle controleoplossingen. De positieve controle
moet als eerste worden uitgevoerd, gevolgd door de negatieve controle.
a. Bereid een positieve-controlecassette voor door 3 druppels van de positieve-controleoplossing aan
de monsterwell van een testcassette toe te voegen. Volg hierna de aanwijzingen op het scherm van
de Sofia of Sofia 2 op voor het ontwikkelen en analyseren van de positieve-controlecassette.
b. Bereid een negatieve-controlecassette voor door 3 druppels van de negatieve-controleoplossing
aan de monsterwell van een testcassette toe te voegen. Volg hierna de aanwijzingen op het scherm
van de Sofia of Sofia 2 op voor het ontwikkelen en analyseren van de negatieve-controlecassette.
5. Nadat zowel de positieve als de negatieve controle is uitgevoerd, worden de resultaten op de Sofia als
gelukt of mislukt weergegeven en op de Sofia 2 als of .
Voer geen patiënttests uit en rapporteer geen patiënttestresultaten als een van de kwaliteitscontroletests
mislukt. Als zowel de positieve als de negatieve controle mislukt, herhaalt u de test voor een tweede keer
met nieuwe positieve en negatieve controles. Als één controle mislukt, kunt u zowel de positieve als de
negatieve controle herhalen OF alleen de controle die is mislukt. Als u de eerder gelukte controletest wilt
overslaan, kunt u op het scherm van de Sofia overslaan selecteren of
op het scherm van de Sofia 2. Op
de Sofia wordt het kwaliteitscontroleresultaat van een overgeslagen controletest als onbekend weergegeven
en op de Sofia 2 als .
Herhaal de test of neem contact op met de technische ondersteuning van Quidel op +1 800.874.1517 (in de
VS) of +1 858.552.1100 (buiten de VS).

VERZAMELEN EN OPSLAAN VAN MONSTERS

Urinemonsters moeten in standaardmonstercontainers worden verzameld. Als conserveermiddel kan
boorzuur worden gebruikt. Als monsters niet snel na verzameling kunnen worden getest, kunnen deze bij
kamertemperatuur worden opgeslagen (15 tot 30 °C) en binnen 24 uur na het verzamelen worden getest. U
kunt monsters ook gekoeld bewaren bij 2 tot 8 °C en binnen maximaal 14 dagen testen. Langdurige opslag
bij -20 °C is acceptabel gedurende maximaal 20 dagen. Zorg ervoor dat u bevroren monsters volledig
ontdooit voordat u deze test.
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TESTPROCEDURE

Open nooit de foliezak van de testcassette, waardoor deze aan de omgeving wordt blootgesteld, voordat
de testcassette direct kan worden gebruikt.
Uiterste gebruiksdatum: Controleer vóór gebruik de uiterste gebruiksdatum op elk afzonderlijk testpakket of
op de buitendoos. Gebruik een test niet als de uiterste gebruiksdatum op het etiket is verstreken.
1. Controleer of de Sofia of Sofia 2 op de gewenste modus is ingesteld: later
uitlezen of nu uitlezen. Zie voor meer informatie het gedeelte De Sofia en
Sofia 2 gebruiken.
2. Vul de meegeleverde kleine, doorzichtige pipet met een vast volume van 120 μl
met het urinemonster van de patiënt.
De pipet met vast volume met het patiëntmonster vullen:
a. Druk STEVIG in de ballon bovenin.
b. Plaats de punt van de pipet in het monster terwijl u blijft indrukken.
c. Laat de ballon los met de punt van de pipet nog in het
vloeistofmonster, zodat de pipet wordt gevuld.
3. Druk de ballon bovenin stevig in om de inhoud van de pipet met vast volume in
de monsterwell van de testcassette te brengen. Het is geen probleem als er
extra vloeistof in de overstroomballon zit.
OPMERKING: De pipet met vast volume is ontworpen voor het verzamelen en
afgeven van de juiste hoeveelheid vloeistofmonster. Voer de pipet af met het
biologisch afval.

4. Ga door naar het volgende gedeelte, De Sofia en Sofia 2 gebruiken, om de test
te voltooien.

DE SOFIA EN SOFIA 2 GEBRUIKEN
De modussen later uitlezen en nu uitlezen

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia of Sofia 2 voor bedieningsaanwijzingen.
U kunt de Sofia en de Sofia 2 op twee verschillende modussen instellen (later uitlezen en nu uitlezen). De
procedures voor elke modus worden hieronder beschreven.

Modus later uitlezen
In de modus voor later uitlezen plaatst u de testcassette direct in de Sofia of Sofia 2. Na 10 minuten keert u
terug om het testresultaat op te halen. In deze modus wordt de test automatisch door de Sofia of Sofia 2
enige tijd ontwikkeld, waarna de test wordt gescand en het resultaat wordt weergegeven.
Modus nu uitlezen
Laat de test de volledige 10 minuten ontwikkelen VOORDAT u deze in de Sofia of Sofia 2 plaatst.
U moet de testcassette eerst 10 minuten op het werkblad zetten (buiten de Sofia of Sofia 2) en de
ontwikkelingsduur handmatig bijhouden. Hierna plaatst u de testcassette in de Sofia of Sofia 2. In de modus
voor direct uitlezen wordt de test door de Sofia of Sofia 2 gescand en wordt het testresultaat binnen 1
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minuut weergegeven. Opmerking: De resultaten blijven nog 10 minuten na de aanbevolen
ontwikkelingsduur van 10 minuten stabiel.

TESTS MET DE SOFIA UITVOEREN

1. Voer User ID (gebruikerscode) in met de streepjescodescanner of voer de gegevens met de hand op het
toetsenblok in.
OPMERKING: Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, gebruikt u de pijltoetsen op het
toetsenblok van de Sofia om het veld opnieuw te markeren. Scan vervolgens gewoon de juiste
streepjescode, en de eerdere wordt door de correcte overschreven.

2. Voer patiëntcode of bestelnummer in met de streepjescodescanner of voer de gegevens met de hand op
het toetsenblok in.

3. Druk op test starten. De lade van de Sofia gaat automatisch open.
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4. Controleer of de juiste ontwikkelmodus is geselecteerd (later uitlezen of nu uitlezen). Plaats de
voorbereide patiënttestcassette in de lade van de Sofia en sluit de lade voorzichtig.

5. De Sofia start automatisch en de voortgang wordt weergegeven. In de modus voor later uitlezen
worden de testresultaten na ongeveer 10 minuten op het scherm weergegeven. In de modus voor
direct uitlezen worden de testresultaten na ongeveer 1 minuut op het scherm weergegeven. Zie het
gedeelte Interpretatie van de resultaten.

Bijvoorbeeld: Hier wordt weergegeven dat er nog
7 minuten en 13 seconden over zijn voor de test in
de modus voor later uitlezen. Na 10 minuten
wordt het resultaat door de Sofia uitgelezen en
weergegeven.

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN MET DE SOFIA

Nadat de test is voltooid, wordt het resultaat op het scherm van de Sofia weergegeven. Het resultaat wordt
automatisch op de geïntegreerde printer afgedrukt als deze optie ingeschakeld is. U kunt de testlijnen, die
fluorescent zijn, niet met het blote oog zien.
Op het scherm van de Sofia wordt het resultaat van de procedurele controles als geldig of ongeldig
weergegeven en wordt een positief of negatief resultaat voor de detectie van Legionella pneumophila
serogroep 1 gegeven. Als de procedurele controles ongeldig zijn, test u het patiëntmonster opnieuw met een
nieuwe testcassette.
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Positief resultaat:

Bijvoorbeeld: Hier wordt een geldig positief
resultaat voor Legionella pneumophila
serogroep 1 weergegeven.

Negatief resultaat:

Bijvoorbeeld: Hier wordt een geldig negatief
resultaat
voor Hier
Legionella
Bijvoorbeeld:
wordt pneumophila
een geldig negatief
serogroep
1 weergegeven.
resultaat voor
hCG weergegeven.

Ongeldige resultaten:

Bijvoorbeeld: Hier wordt een ongeldig
resultaat weergegeven.

Ongeldige resultaten: Als de test ongeldig is, moet u een nieuwe test uitvoeren op een nieuw
patiëntmonster en met een nieuwe testcassette.

TESTS MET DE SOFIA 2 UITVOEREN

1. Voer gebruikerscode in met de streepjescodescanner of voer de gegevens met de hand op het
toetsenblok op het scherm in.
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OPMERKING: Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, selecteert u het veld opnieuw om dit
opnieuw te markeren. Scan vervolgens gewoon de juiste streepjescode, en de eerdere wordt door de
correcte overschreven.

2. Voer indien van toepassing patiëntcode of bestelnummer in met de streepjescodescanner of voer de
gegevens met de hand op het toetsenblok op het scherm in.

3. Controleer of de juiste ontwikkelmodus is geselecteerd (later uitlezen of nu uitlezen). Druk op
open de lade van de Sofia 2.

Sofia Legionella FIA
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4. Plaats de voorbereide patiënttestcassette in de lade van de Sofia 2 en sluit de lade voorzichtig.

5. De Sofia 2 start automatisch en geeft de voortgang weer zoals in het voorbeeld hieronder. In de modus
voor later uitlezen worden de testresultaten na ongeveer 10 minuten op het scherm weergegeven. In de
modus voor direct uitlezen worden de testresultaten na ongeveer 1 minuut op het scherm weergegeven.
Zie het gedeelte Interpretatie van de resultaten.

Bijvoorbeeld: Hier wordt weergegeven
dat er nog 7 minuten en 34 seconden
over zijn voor de test in de modus voor
later uitlezen. Na 10 minuten wordt het
resultaat door de Sofia 2 uitgelezen en
weergegeven.

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN MET DE SOFIA 2

Nadat de test is voltooid, wordt het resultaat op het scherm van de Sofia 2 weergegeven. U kunt de
testlijnen, die fluorescent zijn, niet met het blote oog zien.
Op het scherm van de Sofia 2 wordt het resultaat van de procedurele controles als of weergegeven en
wordt of als resultaat voor de detectie van Legionella pneumophila gegeven. Als de procedurele
controles zijn, test u het patiëntmonster opnieuw met een nieuwe testcassette.
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Positief resultaat:

Bijvoorbeeld: Hier wordt een geldig positief
resultaat voor Legionella pneumophila serogroep
1 weergegeven.

Negatief resultaat:

Bijvoorbeeld: Hier wordt een geldig negatief
resultaat voor Legionella pneumophila serogroep
1 weergegeven.

Ongeldige resultaten:

Hier wordt een ongeldig resultaat
weergegeven.
Als de test ongeldig is, moet u een nieuwe
test uitvoeren vanaf stap 1 en met een

BEPERKINGEN

 De inhoud van deze kit moet worden gebruikt voor de kwalitatieve detectie van Legionella pneumophila
serogroep 1-antigeen in urinemonsters.
 Met deze test wordt zowel actieve (levende) als inactieve Legionella pneumophila serogroep 1
gedetecteerd. De prestaties van de test zijn afhankelijk van de hoeveelheid antigeen in het monster.
 Een negatief testresultaat kan optreden als de antigeenconcentratie in een monster onder de
detectiegrens van de test ligt of als het monster verkeerd is verzameld of vervoerd.
 Als de testprocedure niet wordt aangehouden, kan dit nadelig zijn voor de testprestaties en/of het
testresultaat ongeldig maken.
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 De testresultaten moeten worden beoordeeld in samenhang met andere klinische gegevens waarover
de arts beschikt.
 Positieve resultaten sluiten co-infecties met andere pathogenen niet uit.
 Positieve testresultaten maken geen onderscheid tussen specifieke serogroepen van Legionella
pneumophila.
 Negatieve testresultaten zijn niet bedoeld voor het vaststellen van aanwezigheid van andere bacteriële
of virale infecties dan Legionella pneumophila.
 De prestaties van deze test zijn niet beoordeeld voor gebruik bij patiënten zonder aanwijzingen en
symptomen van luchtweginfectie.
 De voorspellende waarde van positieve en negatieve resultaten is sterk afhankelijk van de prevalentie.
Valsnegatieve testresultaten zijn waarschijnlijker tijdens piekactiviteit, wanneer de prevalentie van de
ziekte hoog is. Valspositieve testresultaten zijn waarschijnlijker tijdens perioden met weinig activiteit van
Legionella pneumophila, wanneer de prevalentie matig tot laag is.

VERWACHTE WAARDEN

Het aantal positieven dat voor tests op Legionella wordt gezien, is afhankelijk van het hanteren van de
monsters, de gebruikte detectiemethode, de tijd van het jaar en de prevalentie van de ziekte.

PRESTATIEKENMERKEN SOFIA LEGIONELLA FIA OP DE SOFIA
Prestaties Sofia Legionella FIA vs. comparator

De prestaties van de Sofia Legionella FIA zijn met een geblindeerd panel van 149 klinisch verworven
positieve en negatieve urinemonsters vergeleken met een commercieel verkrijgbare snelle test op Legionella
pneumophila serogroep 1-antigeen. Elk monster is beoordeeld met (1) de Sofia Legionella FIA, gebruikt
volgens de aanwijzingen in de bijsluiter, (2) de vergelijkingstest, gebruikt volgens de aanwijzingen in de
bijsluiter en geïnterpreteerd na de aangegeven uitleesduur van 15 minuten, en (3) de vergelijkingstest op
een tweede uitleesmoment na 60 minuten. De resultaten staan in tabel 1.
Tabel 1
Sofia Legionella FIA vergeleken met een commercieel verkrijgbare snelle test op
Legionella pneumophila serogroep 1-antigeen

Sofia Legionella
FIA
(uitlezing na 10
minuten)

Vergelijkingstest
(uitlezing na 15
minuten)

Vergelijkingstest
(uitlezing na 60
minuten)

Gevoeligheid

38/38 = 100%
(95% BI = 91 - 100%)

47/47 = 100%
(95% BI = 92 - 100%)

Specificiteit

93/112 = 83%
(95% BI = 75 - 89%)

93/102 = 91%*
(95% BI = 84 - 96%)

*Van de 9 resultaten die positief waren in de Sofia Legionella FIA en negatief in de vergelijkingstest, testten 2
monsters positief in een tweede commercieel verkrijgbare snelle test op Legionella pneumophila serogroep 1antigeen. Bij oplossen van tegenstrijdige resultaten, gevoeligheid = 100% (49/49) en specificiteit = 93%
(93/100).

Reproduceerbaarheidsonderzoeken

De reproduceerbaarheid van de Sofia Legionella FIA is in twee verschillende centra beoordeeld. Twee
verschillende bedieners hebben in elk centrum een serie gecodeerde, kunstmatige monsters getest, lopend
van negatief tot matig positief voor L. pneumophila, die zijn gemaakt in negatieve klinische matrix. Het
testen werd op 5 verschillende dagen uitgevoerd gedurende een periode van circa 1 week. De mate van
overeenstemming tussen laboratoria (tabel 2) voor negatieve monsters was 100% en voor positieve 100%.
De mate van overeenstemming binnen de laboratoria (tabel 3) voor alle monsters was 100%.

Sofia Legionella FIA

Pagina 14 van 22

Tabel 2
Mate van overeenstemming tussen laboratoria in reproduceerbaarheidsonderzoek Sofia Legionella FIA
Legionella
Geen bacteriën
Sterk negatief*
Laboratoriumcentrum
Negatief*
(0,3x LOD)

Legionella
Zwak
positief**
(1 - 3x LOD)

Legionella
Matig
positief**
(5 - 10x LOD)

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

Totaal
% totale
overeenstemming
met verwacht
resultaat
(95% BI)

60/60

60/60

60/60

60/60

100%
(94 - 100%)

100%
(94 - 100%)

100%
(94 - 100%)

100%
(94 - 100%)

*Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal negatief geteste gedeeld door het aantal bekende
negatieven.
**Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal positief geteste gedeeld door het aantal bekende
positieven.

Tabel 3
Mate van overeenstemming binnen laboratoria in reproduceerbaarheidsonderzoek Sofia Legionella FIA
% totale
Legionella
overeenstemming
Matig
met verwacht
positief**
resultaat
(5 - 10x LOD)
(95% BI)

Lab.
centrum

Geen
bacteriën
Negatief*

Legionella
Sterk negatief*
(0,3x LOD)

Legionella
Zwak
positief**
(1 - 3x LOD)

1

30/30

30/30

30/30

30/30

100%
(120/120)
(96 - 100%)

2

30/30

30/30

30/30

30/30

100%
(120/120)
(96 - 100%)

*Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal negatief geteste gedeeld door het aantal bekende negatieven.
**Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal positief geteste gedeeld door het aantal bekende positieven.

Detectielimiet

De detectiegrens (limit of detection; LOD) van de Sofia Legionella FIA is bepaald met gebruik van twee
stammen van Legionella pneumophila serogroep 1 (tabel 4).
Tabel 4
Detectiegrens voor humane isolaten van Legionella pneumophila
Stam
Knoxville-stam L. pneumophila serogroep 1
Camperdown-stam L. pneumophila serogroep 1

Pontiac/NietPontiac

Minimaal detecteerbaar
niveau (kve/ml)*

Pontiac

2,31x103

Niet-Pontiac

8,43x104

*De bacterieconcentraties zijn bepaald door beperkende verdunning, bacteriekweek en
kolonietelling voor het aantal kve/ml (kve = kolonievormende eenheid).
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Analytische reactiviteit

Analytische reactiviteit is aangetoond met behulp van 5 extra stammen van Legionella pneumophila
serogroep 1, alsmede met Legionella pneumophila serogroep 3, 4 en 6 (Tabel 5.) Alle onderzochte stammen
worden met Sofia Legionella FIA gedetecteerd.
Tabel 5
Detectiegrens voor humane isolaten van Legionella pneumophila serogroep 1, 3, 4 en 6
Pontiac/NietPontiac

Minimaal detecteerbaar
niveau (kve/ml)*

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

Pontiac

7,43x104

France 5811-stam L.
pneumophila serogroep 1 (ATCC
43112)

Pontiac

1,95x104

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

Niet-Pontiac

1,68x104

Philadelphia-stam L.
pneumophila serogroep 1 (ATCC
33152)

Pontiac

6,93x103

Pontiac-stam L. pneumophila
serogroep 1 (ATCC 13395)

Pontiac

6,94x104

L. pneumophila serogroep 3,
(CCUG 30657)

--

9,00x104

L. pneumophila serogroep 4,
(CCUG 13398T)

--

7,60x107

L. pneumophila serogroep 6,
(CCUG 13440)

--

7,40x105

Stam

*De bacterieconcentraties zijn bepaald door beperkende verdunning,
bacteriekweek en kolonietelling voor het aantal kve/ml (kve = kolonievormende
eenheid).

Analytische specificiteit
Kruisreactiviteit

De Sofia Legionella FIA is beoordeeld met in totaal 29 bacteriële en schimmelmicro-organismen en 6
virusisolaten. De bacteriële en schimmelisolaten zijn beoordeeld bij een concentratie van 1x108 kve/ml. De
virusisolaten zijn beoordeeld bij concentraties van 1,40x106 - 1,40x107 TCID50/ml. Geen van de onderzochte
organismen of virussen liet in de assay enige kruisreactiviteit zien (tabel 6). De doorstroming van het
monster en de detectie van de controlelijn door de Sofia werden ook niet beïnvloed.
Tabel 6
Analytische specificiteit en kruisreactiviteit
Concentratie

organisme/virus

Resultaat

Acaligenes faecalis

1x108 kve/ml

Negatief

Bacillus cereus

1x10 kve/ml

Negatief

Bacillus subtilis

1x10 kve/ml

Negatief

Candida albicans

1x10 kve/ml

Negatief

Candida parapsilosis

1x10 kve/ml

Negatief

Sofia Legionella FIA
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Concentratie

organisme/virus

Resultaat

Citrobacter freundii

1x10 kve/ml

Negatief

Enterobacter aerogenes

1x10 kve/ml

Negatief

Enterobacter cloacae

1x10 kve/ml

Negatief

Enterococcus faecalis (Groep D Streptococcus)

1x108 kve/ml

Negatief

Enterococcus faecium

1x10 kve/ml

Negatief

Escherichia coli

1x10 kve/ml

Negatief

Haemophilus influenza

1x10 kve/ml

Negatief

Klebsiella pneumoniae

1x10 kve/ml

Negatief

Moraxella osloensis

1x108 kve/ml

Negatief

Morganella morganii

1x10 kve/ml

Negatief

Nocardia asteroides

1x10 kve/ml

Negatief

Proteus mirabilis

1x10 kve/ml

Negatief

Proteus vulgaris

1x10 kve/ml

Negatief

Pseudomonas aeruginosa

1x108 kve/ml

Negatief

Serratia liquefaciens

1x10 kve/ml

Negatief

Serratia marcescens

1x10 kve/ml

Negatief

Staphylococcus aureus

1x10 kve/ml

Negatief

Staphylococcus epidermidis

1x10 kve/ml

Negatief

Staphylococcus saprophyticus

1x108 kve/ml

Negatief

Streptococcus pyogenes (Groep A)

1x10 kve/ml

Negatief

Streptococcus agalactiae (Groep B)

1x10 kve/ml

Negatief

Streptococcus anginosis (Groep F)

1x10 kve/ml

Negatief

Streptococcus dysgalactiae (Groep G)

1x10 kve/ml

Negatief

Streptococcus pneumoniae

1x108 kve/ml

Negatief

Adenovirus

1,40x10 TCID50/ml

Negatief

Coxsackievirus

1,40x10 TCID50/ml

Negatief

Influenza A

1,40x10 TCID50/ml

Negatief

Influenza B

1,40x10 TCID50/ml

Negatief

Para-influenzavirus

1,40x106 TCID50/ml

Negatief

Respiratoir syncytieel virus

1,40x10 TCID50/ml

Negatief

8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

7
7
7
7

7

*De bacterie- en schimmelconcentraties zijn bepaald door beperkende verdunning, kweek en kolonietelling
voor het aantal kve/ml (kve = kolonievormende eenheid). De virusconcentraties zijn bepaald door virale
celkweek en DFA voor het aantal pve/ml (pve = plaquevormende eenheid). De pve/ml is in TCID50/ml
omgerekend volgens de ATCC-conversies (TCID50/ml = de dosis waarbij 50% van de weefselkweek wordt
geïnfecteerd).

Storende stoffen

De volgende algemeen in urine voorkomende stoffen zijn beoordeeld en verstoren op de geteste niveaus de
Sofia Legionella FIA niet (tabel 7).
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Tabel 7
Niet storende stoffen
Stof

Concentratie

Amfotericine B

0,055 mg/ml

Ascorbinezuur

1,0 mg/ml

Bieten

0,01% v/v

Bilirubine

0,2 mg/ml

Biotin

< 714 ng/mL

Gezuiverde cafeïne

0,4% v/v

Chlorofyl

0,81 mg/ml

Ciprofloxacine

0,22 mg/ml

Erytromycine

0,067 mg/ml

Glucose

20 mg/ml

Itraconazol

0,22 mg/ml

Miconazol

5% v/v

Oxaalzuur

0,01% v/v

Prednison

0,22 mg/ml

Eiwit (BSA)

5 mg/ml

Rifampicine

0,09 mg/ml

Ureum

20 mg/ml

Vaginale anticonceptische gel met nonoxynol-9, 4%

0,05% v/v

Op Aqua 10 gebaseerd glijmiddel (KY-gel)

2,5% v/v

Erytrocyten

106/ml

Leukocyten

1,25x105/ml

Tabak

0,40% v/v

Volbloed
Reumatoïde factor*

10% v/v
0,012 eenheden/ml

*Reumatoïde factor is verstorend bij concentraties > 0,025 eenheden/ml. Raadpleeg het gedeelte
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen van deze bijsluiter.

PRESTATIEKENMERKEN SOFIA LEGIONELLA FIA OP DE SOFIA 2

Vergelijking analytische methoden voor Sofia Legionella FIA met de Sofia en de Sofia 2
Vergelijking van prestaties

De prestaties van de Sofia Legionella FIA op de Sofia zijn in één centrum met een panel van urinemonsters
vergeleken met die op de Sofia 2. Negatieve urinemonsters zijn samengevoegd, waarna met positievecontroleoplossing van Legionella verschillende concentraties zijn gemaakt. Het panel omvat een breed
bereik aan negatieve en positieve monsters over het dynamische bereik van de assay.
De resultaten van de vergelijking van Sofia met Sofia 2 worden in de onderstaande tabel 8 weergegeven. De
positieve overeenkomst was 96,0% en de negatieve overeenkomst 100%.
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Pos

Sofia 2

Neg
Totaal

Tabel 8
Sofia Legionella FIA: vergelijking Sofia met Sofia 2
Sofia
Pos
Neg
Positieve overeenkomst = 96,0% (121/126)
121
0
(95% BI = 91 - 98%)
Negatieve overeenkomst = 100% (34/34)
5
34
(95% BI = 90 - 100%)
Algemene overeenkomst = 91,1% (155/170)
126
34
(95% BI = 86% - 95%)

Prestaties Sofia Legionella FIA vergeleken met twee vergelijkingstests
De prestaties van de Sofia Legionella FIA zijn met een panel van 102 bevroren klinische archiefmonsters met
49 bekend positieve en 53 bekend negatieve monsters vergeleken met twee commercieel verkrijgbare snelle
tests op Legionella-antigeen. Elk monster is volgens de aanwijzingen in de bijsluiters met de Sofia Legionella
FIA en de vergelijkingstests beoordeeld. De resultaten staan in tabel 9 en 10.
Tabel 9
Vergelijking van de prestaties van de Sofia Legionella FIA met die van een
commercieel verkrijgbare kwalitatieve test
Vergelijkingstest 1

Sofia Legionella

Pos

Neg

Pos

49

2*

Neg

0

51

Totaal

49

53

Positieve
overeenkomst =
Negatieve
overeenkomst =
Algemene
overeenkomst =

100% (49/49)
(95% BI = 93% - 100%)
96,2% (51/53)
(95% BI = 87% - 99%)
98,0% (100/102)
(95% BI = 93% - 99%)

*Er waren 2 afwijkende Sofia 2-positieve/Sofia-negatieve resultaten voor monsters nabij de detectiegrens.

Tabel 10
Vergelijking van de prestaties van de Sofia Legionella FIA met die van een
commercieel verkrijgbare kwalitatieve test
Vergelijkingstest 2
Pos
Neg

Sofia Legionella

Pos

50

1*

Neg

0

51

Totaal

50

52

Positieve
overeenkomst =
Negatieve
overeenkomst =
Algemene
overeenkomst =

100% (50/50)
(95% BI = 92% - 100%)
98,1% (51/52)
(95% BI = 90% - 100%)
99,0% (101/102)
(95% BI = 95% - 100%)

*Er was 1 afwijkend Sofia 2-positief/Sofia-negatief resultaat voor een monster nabij de detectiegrens.

Reproduceerbaarheidsonderzoeken

De reproduceerbaarheid van de Sofia Legionella FIA is in twee verschillende centra beoordeeld. Twee
bedieners hebben in elk centrum een serie gecodeerde, kunstmatige monsters getest die in negatieve
unrinematrix zijn bereid, waaronder negatieve, zwak positieve en matig positieve monsters. Het testen
werd op 5 verschillende dagen uitgevoerd gedurende een periode van circa 1 week. De mate van
overeenstemming tussen laboratoria (tabel 11) voor negatieve monsters was 100% en voor positieve 100%.
De mate van overeenstemming binnen de laboratoria voor alle monsters was 100%.
Sofia Legionella FIA

Pagina 19 van 22

Tabel 11
Mate van overeenstemming tussen laboratoria in reproduceerbaarheidsonderzoek Sofia Legionella FIA
Laboratoriumcentrum
1
2
Totaal
% totale overeenstemming met verwacht resultaat
(95% BI)

Negatief*
15/15
30/30
45/45
100%
(92 – 100)

1x LoD**
15/15
30/30
45/45
100%
(92 – 100)

3x LoD**
15/15
30/30
45/45
100%
(92 – 100)

*Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal negatief geteste gedeeld door het aantal bekende negatieven.
**Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal positief geteste gedeeld door het aantal bekende positieven.

Tabel 12
Mate van overeenstemming binnen laboratoria in reproduceerbaarheidsonderzoek Sofia Legionella FIA
Laboratoriumcentrum

Negatief*

1x LoD**

3x LoD**

1

15/15

15/15

15/15

2

30/30

30/30

30/30

% totale overeenstemming met
verwacht resultaat
(95% BI)
100%
(45/45)
(92 – 100%)
100%
(90/90)
(96 – 100%)

*Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal negatief geteste gedeeld door het aantal bekende
negatieven.
**Percentage overeenkomst voor dit monster was het aantal positief geteste gedeeld door het aantal bekende positieven.

ONDERSTEUNING

Als u vragen hebt over het gebruik van dit product, belt u dan het nummer van de afdeling technische
ondersteuning van Quidel op +1-800.874.1517 (in de VS) of +1-858.552.1100), maandag t/m vrijdag, van
7.00 uur tot 17.00 uur Pacific Time, VS. Buiten de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke distributeur of met technicalsupport@quidel.com.
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