FOR BRUK MED SOFIA OG SOFIA 2
Til in vitro diagnostik bruk.

TILTENKT BRUK

Sofia Legionella FIA benytter immunfluorescens for kvalitativ deteksjon av Legionella pneumophila
serogruppe 1-antigen i humane urinprøver. Den er utarbeidet for å teste prøver fra pasienter med
symptomer på lungebetennelse. Testresultater skal brukes som hjelpemiddel ved diagnose av Legionella
pneumophila serogruppe 1-infeksjon. Et negativt resultat utelukker ikke infeksjon med Legionella
pneumophila serogruppe 1. Testresultatene skal brukes sammen med informasjon oppnådd fra pasientens
kliniske evaluering og andre diagnostiske prosedyrer.
Sofia Legionella FIA kan brukes sammen med Sofia eller Sofia 2.

SAMMENDRAG OG FORKLARING

Legionella pneumophila (L. pneumophila) er gramnegative, obligate aerobiske bakterier som er
årsaksmessige stoffer til legionærssykdommer hos mennesker. 1,2 Legionærsykdom er en form for alvorlig
lungebetennelse som ble oppkalt etter et utbrudd som fant sted i Philadelphia sommeren 1976, og
resulterte i 221 tilfeller hvorav 34 var dødelige. 3 L pneumophila kan også medføre en "influensalignende"
tilstand som kalles Pontiac-feber. 1,2 Pasienter som lider av legionærsykdom kan oppleve en rekke
symptomer, inkludert feber, ikke-produktiv hoste, hodepine, diaré og delirium.1
L. pneumophila er en av omtrent 50 arter av bakterier i slekten Legionella og familien Legionellaceae. Videre
er det minst 15 særegne serogrupper innenfor arten L. pneumophila.1,3,4 Strukturelt er legionellabakterier
kokkobacillære med målinger på 2–20 μm i lengde og 0,3–0,9 μm i bredde. Bakterienes smittsomme form er
motil på grunn av en enkelt flagellum.3,5 Vann er det naturlige miljøet til alle Legionella-bakterier med unntak
av L. longbeachae, som ofte isoleres fra pottejord. Rundt 20 arter av Legionella er rapportert å være
patogene hos mennesker, med L. pneumophila som omfatter den største prosentandelen av humane
infeksjoner med 80 %. Mindre bidragsytere inkluderer: L. longbeachae, 3,2 %, L. bozemanae, 2,4 %, og L.
dumoffii og L. feeleii kombinert med 2,2 %.6 Det er noen variasjon i bidragene fra de forskjellige artene til
global infeksjon. For eksempel i USA oppstår 90 % av Legionella-infeksjoner fra L. pneumophila serogruppe 1,
og i Australia omtrent 30 % på grunn av infeksjon med L. longbeachae.3,7

TESTPRINSIPPET

Sofia Legionella FIA-testen benytter immunofluorescens-teknologi som brukes sammen med Sofia eller Sofia
2 for rask gjenkjenning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen.
Pasientens urinprøve tilsettes testkassetten. Legionella pneumophila serogruppe 1-antigener, hvis det er
tilstede, binder til deteksjonspartiklene. Når prøven migrerer opp teststrimmelen til testlinjen, er antigenkonjugatkomplekset bundet til oppfangingsantistoffet, som danner en fluorescerende linje. Dersom det er
antigener til stede, vil ikke de fluorescerende mikropartiklene fanges av fangstantistoffene eller detekteres
av Sofia eller Sofia 2.
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En intern kontrolllinje bidrar til å sikre at testen er utført riktig, at settreagensene reagerer som de skal, og at
tilstrekkelig strømning har skjedd gjennom teststrimmelen under en prøvekjøring. En annen fluorescerende
linje skal dannes ved kontrollposisjonen på teststrimmelen hver gang en prøve eller kontroll testes. Hvis
ingen kontrolllinje oppdages, vil testen bli rapportert ugyldig av Sofia eller av Sofia 2.
Merk: Avhengig av brukerens valg, blir testkassetten enten satt inn i Sofia eller Sofia 2 for automatisk
tidsbestemt utvikling (WALK AWAY-modus) eller plassert på telleren eller benken for en manuelt
tidsbestemt utvikling, og deretter plassert i Sofia eller Sofia 2 som skal skannes (READ NOW-modus). LES NÅmodusen legger til rette for batchtesting.
Sofia eller Sofia 2 skanner teststrimmelen og måler fluorescerende signal ved å behandle resultatene med
metodepesifikke algoritmer. Sofia eller Sofia 2 viser testresultatet (positiv, negativ eller ugyldig) på
skjermen.

REAGENSER OG PRØVETAKINGSUTSTYR SOM FØLGER MED
25-Testsett:










Individuelt emballerte testkassetter (25): Kanin polyklonal anti-Legionella
Liten, gjennomsiktig 120 µL fast volum-pipetter (25)
Legionella positiv kontroll (1): Oppløsningen inneholder buffer med ikke-infeksiøst Legionella antigen
Negativ kontroll (1): Oppløsningen inneholder buffer med ikke-infeksiøst Streptococcus C antigen
Pakningsvedlegg (1)
Hurtigreferanseinstrukser (1)
KK-kort (plassert på settboksen)
Utskriftspapir (1)

PRØVETAKINGSUTSTYR SOM IKKE FØLGER MED I SETTET





Tidtaker eller klokke for bruk i READ NOW-modus
Sofia or Sofia 2
Prøvebeholdere
Kalibreringskassett (følger med installasjonspakken til Sofia eller Sofia 2)

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

 Til diagnostisk bruk in vitro.
 Ikke bruk innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken.
 Bruk relevante forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og kassering av pasientprøver og
brukt settinnhold.8
 Det anbefales å bruke nitril- eller latekshansker (eller tilsvarende) ved håndtering av pasientprøver.8
 Ikke bruk den brukte testkassetten eller pipetter med fiksert volum om igjen.
 Brukeren skal ikke åpne folieposen til testkassetten og eksponere den for omgivelsene før testkassetten
er klar for umiddelbar bruk.
 Kasser og ikke bruk testkassetter eller utstyr som er ødelagt.
 For å få nøyaktige resultater, må du følge instruksjonene i pakningsvedlegget.
 Kalibreringskassetten må oppbevares forseglet i den medfølgende folieoppbevaringsposen mellom hver
bruk.
 Utilstrekkelig eller upassende prøvetaking, oppbevaring og transport kan gi falske testresultater.
 Prøvetakings- og håndteringsprosedyrer krever spesifikk opplæring og veiledning.
 Revmatoid-lignende faktorer har blitt assosiert med forekomsten av falske positiver med immunanalyser
for påvisning av legionella-antigen i urin. Der det mistenkes falsk positiv, anbefales det å varme opp
urinprøven til 95 °C til 100 °C i 5 minutter, fulgt av et 15-minutters sentrifugeringstrinn (1000 X g), og
gjenta testingen med den behandlede prøven i Sofia-analysen.9,10
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 Ikke skriv på strekkoden eller på testkassetten. Dette brukes av Sofia eller Sofia 2 for å identifisere typen
test som kjøres.
 Ikke forsøk å skanne en testkassett mer enn én gang. Strekkoden på testkassetten inneholder en unik
identifikator som forhindrer at Sofia eller Sofia 2 utfører en andre lesning på en tidligere skannet kassett.
Hvis en testkassett skannes mer enn én gang, kommer det en feilmelding.
 Ettersom deteksjonsreagensen er en fluorescerende forbindelse, vil det ikke danne seg noen synlige
resultater på teststrimmelen. Sofia eller Sofia 2 må brukes for resultatfortolkning.
 Testing skal utføres i et område med god ventilasjon.
 Kasser beholdere og ubrukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale forskrifter.
 Bruk hensiktsmessige verneklær, hansker og øye-/ansiktsbeskyttelse ved håndtering av innholdet i dette
settet.
 Vask hendene grundig etter håndtering.
 Hvis du ønsker mer informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og kassering av komponentene i
dette settet, se HMS-databladet (SDS) på quidel.com.

OPPBEVARING OG STABILITET AV SETT

Lagre settet ved romtemperatur, 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), unna direkte sollys. Settinnholdet er stabilt
frem til utløpsdatoen som er trykt på den ytre boksen. Skal ikke fryses.

KVALITETSKONTROLL

Det er tre typer kvalitetskontroller for Sofia eller Sofia 2 og testkassetten: Kalibreringssjekkprosedyre,
innebygde prosedyremessige kontrollfunksjoner og eksterne kontroller.

Sofia kalibreringskontrollprosedyre
Kalibreringskontrollprosedyren er en nødvendig funksjon som kontrollerer Sofia-optikk og
beregningssystemer ved hjelp av en spesifikk kalibreringskassett. En kalibreringskassett følger med i Sofiainstallasjonssettet.
Viktig: Sørg for at kalibreringskassetten oppbevares i den medfølgende lagringsposen mellom bruk for å
beskytte den mot lyseksponering.
1. For å kontrollere kalibreringen av Sofia, velg “Kalibrering” fra hovedmenyen.

2. Følg oppfordringene, og sett kalibreringskassetten inn i Sofia og lukk skuffen forsiktig. Sofia utfører
kalibreringskontrollen automatisk uten behov for brukerinnmating.
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Sofia angir når kalibreringskontrollen er ferdig. Trykk på OK for å returnere til hovedmenyen.
Merk: Hvis kalibreringskontrollen ikke blir bestått, varsle tilsynsmannen på stedet og Quidels tekniske støtte
for assistanse, fra mandag til fredag fra klokken 07:00 til 17:00 Pacific Time på 800.874.1517 (i USA);
858.552.1100 (utenfor USA.); faks: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundetjeneste);
technicalsupport@quidel.com (teknisk støtte); eller ta kontakt med din lokale distributør.

Sofia 2-kalibreringssjekkprosedyre

En kalibreringssjekkprosedyre skal utføres hver 30. dag. Sofia 2 kan innstilles for å minne brukeren på å
fullføre kalibreringssjekkprosedyren.
Kalibreringssjekken er en påkrevd funksjon som sjekker Sofia-optikk- og beregningssystemer ved hjelp av en
spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten følger med Sofia 2. Les Sofia 2-brukerhåndboken for
informasjon angående kalibreringssjekkprosedyren.
Viktig: Sørg for at kalibreringskassetten lagres i den medfølgende oppbevaringsposen mellom bruk for å
beskytte mot lyseksponering.
1. For å sjekke kalibreringen av Sofia, velg “kjør
kalibrering” fra hovedmenyen.

2. Følg ledeteksten og sett inn
kalibreringskassetten i Sofia 2 og lukk skuffen.
Sofia 2 utfører kalibreringskontrollen automatisk
innen ett minutt uten at brukeren trenger å
gjøre noe.

Sofia 2 angir når kalibreringssjekken er ferdig. Velg
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MERK: Hvis kalibreringssjekken ikke består, si fra til veilederen på stedet eller ta kontakt med Quidels
tekniske støtte for assistanse fra mandag til fredag fra 7:00 til 17:00 Pacific Time på 800.874.1517 (i
USA); 858.552.1100 (utenfor USA); faks: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundetjeneste);
technicalsupport@quidel.com (teknisk støtte); eller ta kontakt med din lokale leverandør.

Innebygde prosedyrekontroller
Sofia Legionella FIA har en innebygget prosedyrekontrollfunksjon. Hver gang en test kjøres, blir
prosedyrekontrollområdet skannet av Sofia eller Sofia 2 og resultatet vises på Sofia- eller Sofia 2-skjermen.
Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere resultatene av disse innebygde
prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag. Denne dokumentasjonen blir automatisk
logget inn på Sofia eller Sofia 2 med hvert testresultat.
Et gyldig resultat fra prosedyrekontrollen demonstrerer at testen strømmet riktig og at den funksjonelle
integriteten til testkassetten ble opprettholdt. Denne prosedyrekontrollen tolkes av Sofia eller Sofia 2 etter
at testkassetten har utført utvikling i 10 minutter. Hvis testen ikke flyter riktig, vil Sofia eller Sofia 2 angi
at resultatet er ugyldig . Dersom dette skjer, gå gjennom prosedyren og gjenta testen med en ny
pasientprøve og en ny testkassett.

For eksempel: Denne visningen viser et
ugyldig resultat på Sofia.

For eksempel: Denne visningen viser et
ugyldig resultat på Sofia 2.

Ekstern kvalitetskontroll

Eksterne kontroller brukes til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren fungerer på riktig måte.
Quidel anbefaler at positive og negative eksternkontroller kjøres:
 én gang for hver ny ikke opplært operatør
 én gang for hver ny settforsendelse, forutsatt at hvert parti som mottas i forsendelsen blir testet
 ut fra hva som anses ytterligere nødvendig av dine interne kvalitetskontrollprosedyrer, og i henhold
til lokale, statlige og føderale forskrifter eller akkrediteringskrav.
For informasjon om hvordan man skaffer seg eksterne kontroller, kontakt Quidell kundetjeneste på
800.874.1517 (i USA) eller 858.552.1100 (utenfor USA), eller kontakt din lokale distributør.
For testing av eksterne kontroller, følg instruksjonene i dette pakningsvedlegget (som følger), eller i
håndboken for Sofia eller Sofia 2.
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TESTPROSEDYRE FOR EKSTERN KVALITETSKONTROLL
1. Fra Hovedmenyen, velg Kjør QC.
2. Følg oppfordringen på skjermen, skann QC-kortet (lokalisert på settboksen).
3. Sofia eller Sofia 2 vil be brukeren velge ønsket modus (WALK AWAY eller READ NOW) og deretter kjøre
de eksterne kontrollene.
4. Bruk følgende prosedyre til å teste hver av kontrolløsningene. Den positive kontrollen må kjøres først,
etterfulgt av den negative kontrollen.
a. Preparer en kassett for positiv kontroll ved å tilsette 3 dråper av den positive kontrolløsningen til en
testkassettprøvebrønn. Følg deretter instruksjonene på Sofia- eller Sofia 2-skjermen for å utvikle og
analysere den positive kontrollkassetten.
b. Preparer en kassett for negativ kontroll ved å tilsette 3 dråper av den negative løsningen til en
testkassettprøvebrønn. Følg deretter instruksjonene på Sofia eller Sofia 2-skjermen for å utvikle og
analysere den negative kontrollkassetten.
5. Når både de positive og negative kontrollene er kjørt, vises resultatet som «Bestått» eller «Mislyktes» på
Sofia eller eller på Sofia 2.
Ikke utfør pasienttester eller rapporter pasienttestresultater hvis ett av QC-testresultatene feiler. Dersom
både de positive og negative kontrollene feiler, gjenta testen med nye positive og negative kontroller en
andre gang. Hvis bare en enkelt kontroll feiler, har brukeren valget om å gjenta både de positive og negative
kontrollene ELLER å bare gjenta kontrollen som feilet. Brukeren kan velge “utelat” på Sofia-skjermen eller
på Sofia-2-skjermen for å hoppe over kontrolltesten som bestod tidligere. I QC-resultatene vises en
utelatt kontrolltest som “ukjent” på Sofia eller på Sofia 2.
Gjenta testen eller kontakt Quidel teknisk støtte på 800.874.1517 (i USA) eller 858.552.1100 (utenfor USA).

PRØVETAKING OG -LAGRING

Urinprøver skal tas i standard prøvebeholdere. Borsyre kan brukes som konserveringsmiddel. Dersom prøver
ikke kan testes raskt etter prøvetakingen, kan de opprettholdes ved romtemperatur (15 °C til 30 °C) og testes
innen 24 timers prøvetaking. Som et alternativ kan prøver oppbevares kjølig ved 2 °C til 8 °C og testes når
som helst i opptil 14 dager. Lenger oppbevaring ved –20 °C i opptil 20 dager er akseptabelt. Sørg for å tine
opp frosne prøver fullstendig før testing.

TESTPROSEDYRE

Brukeren skal aldri åpne folieposen i testkassetten og eksponere den for omgivelsene før den er klar til
øyeblikkelig bruk.
Utløpsdato: Sjekk utløpsdatoen på hver enkelt testpakke eller på den utvendige emballasjen før bruk. Ikke
bruk tester etter utløpsdatoen på etiketten.
1. Bekreft at Sofia eller Sofia 2 er innstilt i ønsket modus: WALK AWAY eller READ
NOW. Se “bruk av Sofia og Sofia 2”-delen for mer informasjon.
2. Fyll den medfølgende små, gjennomsiktige 120 μL fast volum-pipetten med
pasientens urinprøve.
For å fylle den fikserte volumpipetten med pasientprøven:
a. Klem HARDT på toppen av pumpen.
Sofia Legionella FIA
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b. Mens du klemmer, stikker du pipettespissen ned i væskeprøven.
c. Mens pipettespissen er i væskeprøven, frigjør
trykket på pumpen for å fylle pipetten.
3. Klem hardt på toppen av pumpen for å tømme innholdet til den fikserte
volumpipetten i testkassettprøvebrønnen. Ekstra væske i den overstrømmende
pumpen er OK.
MERK: Den fikserte volumpipetten er utformet for å samle opp og dispensere
riktig mengde av væskeprøven. Kast pipetten i ditt biologisk farlige avfall.

4. Forsett til neste del, «Bruke Sofia og Sofia 2», for å fullføre testen.

BRUK AV SOFIA OG SOFIA 2
WALK AWAY / READ NOW-moduser

Se brukerhåndboken for Sofia eller Sofia 2 for driftsinstruksjoner.
Sofia og Sofia 2 kan stilles inn på to ulike driftsmoduser (WALK AWAY og READ NOW). Prosedyrene for hver
modus er beskrevet nedenfor.
WALK AWAY-modus
I WALK AWAY-modus, setter brukeren umiddelbart inn testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Brukeren
returnerer etter 10 minutter for å få testresultatet. I denne modusen vil Sofia eller Sofia 2 automatisk
tidsstille testutviklingen før skanning og visning av testresultatet.
READ NOW-modus
La testen få utvikle seg i 10 minutter FØR du plasserer den i Sofia eller Sofia 2.
Brukeren må først plassere testkassetten på benken eller bordplaten i 10 minutter (utenfor Sofia eller Sofia
2) og manuelt beregne tiden i dette utviklingstrinnet. Deretter setter brukere inn testkassetten i Sofia eller
Sofia 2. I READ NOW-modus vil Sofia eller Sofia 2 skanne og vise testresultatet innen 1 minutt. Merk:
Resultatene vil forbli stabile i ytterligere 10 minutter etter den anbefalte utviklingstiden på 10 minutter.

KJØR TEST MED SOFIA

1. Skriv inn bruker-ID-en ved hjelp av strekkodeskanneren eller skriv inn dataene manuelt ved hjelp av
tastaturet.
MERK: Dersom du skanner feil strekkode ved en feil, bruk pilknappene på Sofia-tastaturet for å belyse
feltet. Skann deretter på nytt ved hjelp av den riktige strekkoden, så blir den forrige strekkoden
overskrevet med den riktige strekkoden.
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2. Skriv inn bruker-ID-en eller bestillingsnummeret ved hjelp av strekkodeskanneren eller skriv inn dataene
manuelt ved hjelp av tastaturet.

3. Trykk på Start Test, så åpner Sofia-skuffen seg.

4. Bekreft at den riktige utviklingsmodusen, WALK AWAY og READ NOW, er valgt. Sett den preparerte
pasienttestkassetten inn i skuffen på Sofia og lukk skuffen forsiktig.
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5. Sofia starter automatisk og viser fremdriften. I WALK AWAY-modus, vises testresultatene på skjermen
innen 10 minutter. I READ NOW-modus, vises testresultatene på skjermen innen 1 minutt. Se delen
Tolkning av resultater.

For eksempel: Denne skjermen viser at det
gjenstår 7 minutter og 13 sekunder av testen i
WALK AWAY-modus. Sofia leser og viser
resultatene etter 10 minutter.

TOLKING AV RESULTATER MED SOFIA

Når testen er ferdig, vises resultatene på Sofia-skjermen. Resultatene skrives automatisk ut på den
integrerte skrivemaskinen hvis dette valget er valgt. Man kan ikke se testlinjer, som er fluorescerende, med
det blotte øyet.
Sofia-skjermen viser resultater for prosedyrekontrollene som "gyldige" eller "ugyldige" og vil gi et positivt
eller negativt resultat for deteksjon av Legionella pneumophila serogruppe 1. Dersom prosedyrekontrollene
er “ugyldige,” test pasientprøven på nytt med en ny testkassett.

Positive resultater:

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig
positivt resultat for Legionella pneumophila
serogruppe 1.
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Negative resultater:

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig
negativt
resultat
for Legionella
For eksempel:
Denne
skjermen pneumophila
viser et gyldig
serogruppe
1.
negativt resultat
for hCG.

Ugyldige resultater:

For eksempel: Denne skjermen viser et ugyldig
resultat.

Ugyldige resultater: Hvis testen er ugyldig, skal det utføres en ny test med en ny pasientprøve og en ny
testkassett.

KJØRE TEST MED SOFIA 2

1. Skriv inn bruker-ID-en ved hjelp av strekkodeskanneren, eller skriv inn dataene manuelt med tastaturet
på skjermen.
MERK: Hvis du feilaktig skanner feil strekkode, velger du feltet igjen for å markere det på nytt. Skann
deretter på nytt ved hjelp av den riktige strekkoden, så blir den forrige strekkoden overskrevet med den
riktige strekkoden.
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2. Mat inn pasient-ID-en og bestillingsnummeret, hvis aktuelt, bruk strekkodeskanneren eller skriv inn
dataene manuelt ved hjelp av tastaturet på skjermen.

3. Bekreft at den riktige utviklingsmodusen, WALK AWAY og READ NOW, er valgt. Trykk på og åpne
skuffen på Sofia 2.

4. Sett den tilberedte pasienttestkassetten inn i skuffen i Sofia 2 og lukk skuffen forsiktig.

5. Sofia 2 vil starte automatisk og vise fremgangen vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY-modus, vises
testresultatene på skjermen innen 10 minutter. I READ NOW-modus, vises testresultatene på skjermen
innen 1 minutt. Se delen Tolkning av resultater.
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For eksempel: Denne skjermen viser at
det gjenstår 7 minutter og 34 sekunder
av testen i WALK AWAY-modus. Sofia 2
leser og viser resultatene etter 2
minutter.

TOLKING AV RESULTATENE PÅ SOFIA 2

Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia 2-skjermen. Man kan ikke se testlinjer, som er
fluorescerende, med det blotte øyet.
Sofia 2-skjermen viser resultater for prosedyrekontrollene som eller og gir et eller resultat for
deteksjon av Legionella pneumophila. Hvis prosedyrekontrollene er , testes pasientens prøve på nytt med
en ny testkassett.

Positive resultater:

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig
positivt resultat for Legionella pneumophila
serogruppe 1.

Negative resultater:

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig
negativt resultat for Legionella pneumophila
serogruppe 1.
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Ugyldige resultater:

Denne skjermen viser et ugyldig resultat.
Hvis testen er ugyldig, skal det utføres en ny
test som starter med trinn 1 og en ny
testkassett.

BEGRENSNINGER

 Innholdet i dette settet skal brukes til kvalitativ deteksjon av Legionella pneumophila serogruppe 1antigen fra urinprøver.
 Denne testen oppdager både levedyktig (levende) og ikke-levedyktig Legionella pneumophila serogruppe
1. Testytelsen avhenger av antigenmengden i prøven.
 Resultatet kan bli negativt hvis nivået av antigenet i en prøve er under deteksjonsgrensen for testen,
eller hvis prøven ble tatt eller transportert på feil måte.
 Hvis man unnlater å følge testprosedyren, kan dette påvirke testytelsen og/eller ugyldiggjøre
testresultatet.
 Testresultater må vurderes i sammenheng med andre kliniske data som legen har tilgang til.
 Positive testresultater utelukker ikke co-infeksjoner med andre patogener.
 Positive testresultater identifiserer ikke spesifikke Legionella pneumophila serogrupper.
 Negative testresultater er ikke ment å inkludere andre ikke- Legionella pneumophila bakterielle eller
virusinfeksjoner.
 Utførelsen av denne testen har ikke blitt evaluert for bruk hos pasienter uten tegn og symptomer på
luftveisinfeksjon.
 Prevalens er svært avgjørende for positive og negative prediktive verdier. Falske negative testresultater
er mer sannsynlige ved stor sykdomsaktivitet når utbredelsen av sykdommen er høy. Falske positive
testresultater er mer sannsynlige i perioder med lav L. pneumophila-aktivitet når forekomsten er
moderat til lav.

FORVENTEDE VERDIER

Graden av positivitet observert i Legionella-testing vil variere avhengig av håndtering av prøver,
deteksjonsmetoden som brukes, tid på året og sykdomsprevalens.

SOFIA LEGIONELLA FIA YTELSESKARAKTERISTIKKER PÅ SOFIA
Sofia Legionella FIA-ytelse vs. komparator

Utførelsen av Sofia Legionella FIA ble sammenlignet med en kommersielt tilgjengelig hurtig Legionella
pneumophila serogruppe 1-antigentest ved bruk av et blindet panel med 149 klinisk ervervede positive og
negative urinprøver. Hver prøve ble evaluert ved å bruke (1) Sofia Legionella FIA i henhold til instruksjonene
i pakningsvedlegget, (2) komparatortesten i henhold til instruksjonene i pakningsvedlegget og tolket ved den
angitte avlesingstiden på 15 minutter, og (3) komparatortesten på en andre avlesingstid på 60 minutter.
Resultatene er presentert i tabell 1.
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Tabell 1
Sofia Legionella FIA sammenlignet med en kommersielt tilgjengelig hurtig Legionella pneumophila
Serogroup 1 antigentest

Sofia Legionella FIA
(10-minutters avlesingstid)

Sammenligningstest
(15-minutters
avlesingstid)

Sammenligningstest
(60-minutters
avlesingstid)

Sensitivitet

38/38 = 100 %
(95 % CI = 91–100 %)

47/47 = 100 %
(95 % CI = 92–100 %)

Spesifisitet

93/112 = 83 %
(95 % CI = 75–89 %)

93/102 = 91 %*
(95 % CI = 84–96 %)

*Av de 9 resultatene som var positive for Sofia Legionella FIA og negative for komparatortesten, ble 2 prøver testet positivt
ved en andre kommersielt tilgjengelig hurtig Legionella pneumophila serogruppe 1-antigentest. Med uoverensstemmende
resultatoppløsning, sensitivitet = 100 % (49/49) og spesifisitet = 93 % (93/100).

Reproduserbarhetsstudier

Reproduserbarheten for Sofia Legionella FIA ble evaluert på to studiestedet. To forskjellige operatører på
hvert sted testet en serie kodede, konstruerte prøver, fremstilt i negativ klinisk matrise, fra negativ til
moderat positiv for L. pneumophila. Testing skjedde på 5 forskjellige dager som spenner over omtrent én 1
uke. Interlaboratoriesamsvaret (tabell 2) for negative prøver var 100 % og 100 % for positive prøver.
Intralaboratoriesamsvaret (tabell 3) for alle prøver var 100 %.
Tabell 2
Sofia Legionella FIA reproduserbarhetsstudie, interlaboratoriesamsvar
Legionella
Ingen bakterier
Høy neg* (0,3x
Negativ*
LOD)

Laboratoriested

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

Legionella
Mod pos**
(5–10x LOD)

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

Totalt
% totalt
Samsvar med forventet resultat
(95 % KI)

60/60

60/60

60/60

60/60

100 %
(94–100)

100 %
(94–100)

100 %
(94–100)

100 %
(94–100)

*Prosent samsvar for denne prøven var tallet som ble testet negativt, dividert på antall kjente negativer.
**Prosent samsvar for denne prøven var nummeret som ble testet positivt, dividert med antall kjente positive.

Tabell 3
Sofia Legionella FIA reproduserbarhetsstudie, intralaboratoriesamsvar
Lab.
Sted
1

2

Ingen
bakterier
Negativ*
30/30

30/30

Legionella
Hy neg*
(0,3x LOD)
30/30

30/30

Legionella
Lav pos**
(1-3x LOD)
30/30

30/30

Legionella
Mod pos**
(5–10x LOD)

% generelt samsvar
med forventet resultat
(95 % KI)

30/30

100 %
(120/120)
(96–100)

30/30

100 %
(120/120)
(96–100)

*Prosent samsvar for denne prøven var tallet som ble testet negativt, dividert på antall kjente negativer.
**Prosent samsvar for denne prøven var nummeret som ble testet positivt, dividert med antall kjente positive.
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Deteksjonsgrense

Deteksjonsgrensen (LOD) for Sofia Legionella FIA ble bestemt ved bruk av to stammer av Legionella
pneumophila serogruppe 1 (Tabell 4).
Tabell 4
Begrensning av deteksjon med humane isolater av Legionella pneumophila
Stamme
L. pneumophila serogroup 1 Knoxville-stammen
L. pneumophila serogroup 1 Camperdown-stammen

Pontiac/ikkePontiac

Minimum detekterbart
nivå (cfu/ml)*

Pontiac

2,31x103

Ikke-Pontiac

8,43x104

*Bakterienivåene ble bestemt ved å begrense fortynning, bakteriell kultur og kolonitelling, for å finne cfu/ml
(cfu=kolonidannende enhet).

Analytisk reaktivitet

Analytisk reaktivitet ble demonstret ved bruk av totalt fem ekstra stammer av Legionella pneumophila
serogruppe 1 og også Legionella pneumophila serogrupper 3, 4 og 6. (Tabell 5). Sofia Legionella FIA
detekterte alle stammene som ble undersøkt.
Tabell 5
Deteksjonsgrensen med humane isolater av Legionella pneumophila Serogroups 1, 3, 4 og 6
Pontiac/ikkePontiac

Minimum detekterbart
nivå (cfu/ml)*

L. pneumophila Serogroup 1 Allentown-stammen (ATCC
43106)

Pontiac

7,43x104

L. pneumophila Serogroup 1 France 5811-stammen (ATCC
43112)

Pontiac

1,95x104

Ikke-Pontiac

1,68x104

L. pneumophila Serogroup 1 Philadelphia-stammen (ATCC
33152)

Pontiac

6,93x103

L. pneumophila Serogroup 1 Pontiac-stammen (ATCC 13395)

Pontiac

6,94x104

L. pneumophila serogruppe 3, (CCUG 30657)

--

9,00 x 104

L. pneumophila serogruppe 4, (CCUG 13398T)

--

7,60 x 107

L. pneumophila serogruppe 6 (CCUG 13440)

--

7,40 x 105

Stamme

L. pneumophila Serogroup 1 Heysham-stammen (ATCC
43107)

*Bakterienivåene ble bestemt ved å begrense fortynning, bakteriell kultur og kolonitelling, for å finne cfu/ml (cfu=kolonidannende enhet).

Analytisk spesifisitet
Kryssreaktivitet

Sofia Legionella GIA ble evaluert med totalt 29 bakterielle og fungale mikroorganismer og 6 virale isolater.
Bakterielle og fungale pisolater ble evaluert med 1x108 cfu/ml. Virale isolater ble evaluert med
konsentrasjoner fra 1,40x106–1,40x107 TCID50/ml. Ingen av de undersøkte organismene eller virusene viste
noe tegn på kryssreaktivitet i analysen (tabell 6). Flow av prøven og deteksjon av kontrolllinjen med Sofia
ble heller ikke påvirket.
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Tabell 6
Analytisk spesifisitet og kryssreaktivitet
Organisme/Virus

Konsentrasjon

Resultat

Acaligenes faecalis

1x10 cfu/mL

Negativ

Bacillus cereus

1x108 cfu/mL

Negativ

Bacillus subtilis

1x10 cfu/mL

Negativ

Candida albicans

1x10 cfu/mL

Negativ

Candida parapsilosis

1x10 cfu/mL

Negativ

Citrobacter freundii

1x10 cfu/mL

Negativ

Enterobacter aerogenes

1x108 cfu/mL

Negativ

Enterobacter cloacae (4)

1x10 cfu/mL

Negativ

Enterococcus faecalis (Gruppe D Streptococcus)

1x10 cfu/mL

Negativ

Enterococcus faecium

1x10 cfu/mL

Negativ

Escherichia coli

1x10 cfu/mL

Negativ

Haemophilus influenza

1x108 cfu/mL

Negativ

Klebsiella pneumoniae

1x10 cfu/mL

Negativ

Moraxella osloensis

1x10 cfu/mL

Negativ

Morganella morganii

1x10 cfu/mL

Negativ

Nocardia asteroides

1x10 cfu/mL

Negativ

Proteus mirabilis (2)

1x108 cfu/mL

Negativ

Proteus vulgaris

1x10 cfu/mL

Negativ

Pseudomonas aeruginosa

1x10 cfu/mL

Negativ

Serratia liquefaciens

1x10 cfu/mL

Negativ

Serratia marcescens

1x108 cfu/mL

Negativ

Staphylococcus aureus

1x10 cfu/mL

Negativ

Staphylococcus epidermidis

1x10 cfu/mL

Negativ

Staphylococcus saprophyticus

1x10 cfu/mL

Negativ

Streptococcus pyogenes (Gruppe A)

1x10 cfu/mL

Negativ

Streptococcus agalactiae (Gruppe B)

1x108 cfu/mL

Negativ

Streptococcus anginosis (Gruppe F)

1x10 cfu/mL

Negativ

Streptococcus dysgalactiae (Gruppe G)

1x10 cfu/mL

Negativ

Streptococcus pneumoniae

1x10 cfu/mL

Negativ

Adenovirus 3

1,40x10 TCID50/ml

Negativ

Coxsackievirus

1,40x107 TCID50/ml

Negativ

Influensa A

1,40x10 TCID50/ml

Negativ

Influensa B

1,40x10 TCID50/ml

Negativ

Parainfluensavirus type 3

1,40x10 TCID50/ml

Negativ

Respiratorisk syncytialvirus

1,40x10 TCID50/ml

Negativ

8

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8

8
8
8
8

8
8
8

7

7
7
6
7

* Nivåene av bakterier/fungi ble bestemt ved å begrense fortynning, kultur og kolonitelling for å gi cfu/mL (cfu =
kolonidannende enhet). Viruskonsentrasjoner ble bestemt av viral cellekultur og DFA for å gi pfu/mL (pfu =
plakkdannende enhet). Pfu/ml ble omdannet til TCID50/ml per ATCC-omdannelse (TCID50/ml = 50 % væskekulturinfeksjonsdose).
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Interfererende stoffer

Følgende stoffer som vanligvis finnes i urin, ble evaluert og forstyrret ikke Sofia Legionella FIA ved de testede
nivåene (Tabell 7).
Tabell 7
Ikke-interfererende stoffer
Stoff
Amphotericin B

Konsentrasjon
0,055 mg/ml

Askorbinsyre

1,0 mg/ml

Rødbete

0,01 volum-%

Bilirubin

0,2 mg/ml

Biotin

< 714 ng/mL

Kaffein, renset

0,4 volum-%

Klorofyll

0,81 mg/ml

Ciprofloksacin

0,22 mg/ml

Erytromycin

0,067 mg/ml

Glukose

20 mg/ml

Itraconazole

0,22 mg/ml

Miconazole

5 volum-%

Oksalsyre

0,01 volum-%

Prednison

0,22 mg/ml

Protein (BSA)
Rifampicin

5 mg/ml
0,09 mg/ml

Urea

20 mg/ml

Vaginal prevensjonsgel med nonoxynol-9, 4 %

0,05 % v/v

Vann-10-basert personlig smøremiddel (KY Jelly)

2,5 % v/v

Erytrocytter

106/mL

Leukocytter

1,25x105/ml

Tobakk

0,40 % v/v

Fullblod

10 % v/v

Revmatoid faktor*

0,012 enheter/ml

*Revmatoid faktor forstyrret ved konsentrasjoner >0,025 enheter/ml. Se Advarsler og
forholdsregler-avsnittet i dette pakningsvedlegget.

SOFIA LEGIONELLA FIA-YTELSESKARAKTERISTIKKER PÅ SOFIA 2

Analytisk metodesammenligning av Sofia Legionella FIA med Sofia og Sofia 2
Sammenligningsytelse

Ytelsen av Sofia Legionella FIA når den brukes sammen med Sofia vs. Sofia 2 var sammenlignet med et panel
med urinprøver på ett studiested. Negative urinprøver ble slått sammen og tilsatt ulike konsentrasjoner
Legionella positiv kontroll-lageroppløsning. Paneldelene spenner over et bredt spekter av negative og
positive prøver, fordelt over det dynamiske området for analysen.
Sofia vs. Sofia 2 sammenligningsresultater er vist nedenfor i tabell 8. Positivt samsvar var 96,0 % og negativt
samsvar var 100 %.
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Sofia 2

Tabell 8
Sofia Legionella FIA – Sofia vs. Sofia 2-sammenligning
Sofia
Pos.
Neg.
Positivt samsvar = 96,0 % (121/126)
Pos.
121
0
(95 % KI = 91–98 %)
Negativt samsvar = 100 % (34/34)
Neg.
5
34
(95 % KI = 90–100 %)
Samlet samsvar = 91,1 % (155/170)
Totalt
126
34
(95 % KI = 86 % – 95 %)

Sofia Legionella FIA-ytelse vs. to komparatorer
Utførelsen av Sofia Legionella FIA ble sammenlignet med to kommersielt tilgjengelige raske Legionella
antigentester ved bruk av et panel av 102 frosne arkivkliniske prøver av 49 kjente positiver og 53 kjente
negativer. Hver prøve ble evaluert ved hjelp av Sofia Legionella FIA i henhold til instruksjonene i
pakningsvedlegget og instruksjonene i pakningsvedlegget for komparatortesten. Resultatene er presentert i
tabellene 9 og 10.
Tabell 9
Sofia Legionella FIA-ytelse, sammenlignet med en kommersielt tilgjengelig kvalitativ test
Sammenligningstest 1

Sofia Legionella

Pos.

Neg.

Pos.

49

2*

Neg.

0

51

Totalt

49

53

Positivt samsvar =
Negativt samsvar =
Samlet samsvar =

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

*Der var 2 uoverensstemmende Sofia 2 positive/Sofia negative resultater som var nær cutoff-prøven.

Tabell 10
Sofia Legionella FIA-ytelse, sammenlignet med en kommersielt tilgjengelig kvalitativ test
Sammenligningstest
Pos.
Neg.

Sofia Legionella

Pos.

50

1*

Neg.

0

51

Totalt

50

52

Positivt samsvar =
Negativt samsvar =
Samlet samsvar =

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

* Der var 1 uoverensstemmende Sofia 2 positivt/Sofia negativt resultat, som var nær cutoff-prøven.

Reproduserbarhetsstudier

Reproduserbarheten for Sofia Legionella FIA ble evaluert på to studiestedet. To operatører på hvert sted
testet en rekke kodede, konstruerte prøver, fremstilt i negativ urinmatrise, inkludert negative, lavt positive
og moderat positive prøver. Testing skjedde på 5 forskjellige dager som spenner over omtrent 1 uke. Interlaboratoriesamsvaret (tabell 11) for negative prøver var 100 % og 100 % for positive prøver. Intralaboratoriesamsvar for alle prøver var 100 %.
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Tabell 11
Sofia Legionella FIA reproduserbarhetsstudie, interlaboratoriesamsvar
Laboratoriested
1
2
Totalt
% generelt samsvar med forventet resultat
(95 % KI)

Negativ*
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)

*Prosent samsvar for denne prøven var tallet som ble testet negativt, dividert på antall kjente negativer.
**Prosent samsvar for denne prøven var nummeret som ble testet positivt, dividert med antall kjente positive.

Tabell 12
Sofia Legionella FIA reproduserbarhetsstudie, intralaboratoriesamsvar
Laboratoriested

Negativ*

1x LoD**

3x LoD**

1

15/15

15/15

15/15

2

30/30

30/30

30/30

% generelt samsvar
med forventet
resultat
(95 % KI)
100 %
(45/45)
(92–100 %)
100 %
(90/90)
(96–100 %)

*Prosent samsvar for denne prøven var tallet som ble testet negativt, dividert på antall kjente negativer.
**Prosent samsvar for denne prøven var nummeret som ble testet positivt, dividert med antall kjente positive.

HJELP

Hvis du har spørsmål om bruken av dette produktet, ring til Quidels teknisk støtte, telefonnummer
800.874.1517 (i USA) eller 858.552.1100, mandag til fredag 07:00 og 17:00, stillehavstid, U.S.A. Hvis du ikke
er i USA, ta kontakt med den lokale forhandleren eller technicalsupport@quidel.com.
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