FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA OCH SOFIA 2
För in vitro-diagnostiskt bruk.

AVSEDD ANVÄNDNING

Sofia Legionella FIA utnyttjar immunfluorescens för kvalitativ detektion av Legionella pneumophila
serogrupp 1-antigen i urinprover från människor. Det är designat för att testa prover från patienter med
symtom på pneumoni. Testresultaten är avsedda att underlätta diagnostisering av Legionella pneumophila
serogrupp 1-infektion. Ett negativt resultat utesluter inte infektion med Legionella pneumophila serogrupp 1.
Testresultaten ska användas i kombination med information från den kliniska undersökningen av patienten
samt andra diagnostiska åtgärder.
Sofia Legionella FIA kan användas med Sofia eller Sofia 2.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

Legionella pneumophila (L. pneumophila) är gramnegativa, obligat aeroba bakterier som orsakar
legionärssjuka hos människor.1,2 Legionärssjuka är en typ av svår pneumoni som fått namnet efter det
utbrott som inträffade i Philadelphia sommaren 1976, och resulterade i 221 fall av vilka 34 hade dödlig
utgång.3 L. pneumophila kan också orsaka ett influensaliknande tillstånd som kallas för Pontiacfeber.1,2
Patienter med legionärssjuka kan uppvisa en rad olika symtom, inklusive feber, torrhosta, huvudvärk, diarré
och förvirring.1
L. pneumophila är en av cirka 50 bakteriearter inom släktet Legionella och familjen Legionellaceae; dessutom
finns det minst 15 distinkta serogrupper inom arten L. pneumophila.1,3,4 Strukturellt är Legionella-bakterien
en kock 2-20 µm lång och 0,3-0,9 µm bred. Den infektiösa formen av bakterien är rörlig tack vare en enstaka
flagell.3,5 Vatten är den naturliga miljön för alla Legionella-bakterier, med undantag av L. longbeachae, som
ofta isoleras i blomjord. Cirka 20 Legionella-arter har rapporterats vara patogena för människor. L.
pneumophila svarar för den största andelen av infektioner hos människor på 80 %, och följande arter svarar
för en mindre andel: L. longbeachae, 3,2 %; L. bozemanae, 2,4 % samt L. dumoffii och L. feeleii tillsammans
2,2 %.6 Det finns en viss variation vad gäller bidraget från de olika arterna globalt sett; i till exempel USA
orsakas 90 % av Legionella-infektionerna av L. pneumophila serogrupp 1 och i Australien orsakas cirka 30 %
av infektionerna av L. longbeachae.3,7

TESTETS PRINCIP

Sofia Legionella FIA-testet utnyttjar en immunfluorescensmetod som används med Sofia eller Sofia 2 för
snabb detektion av Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen.
Patientens urinprov tillsätts till testkassetten. Om Legionella pneumophila-serogrupp 1-antigener finns
närvarande binds dessa till detektionspartiklarna. När provet migrerar upp längs testremsan till testlinjen
binds antigen-konjugat-komplexet till den uppfångande antikroppen, varvid en fluorescerande linje bildas.
Om inga antigener finns närvarande fångas de fluorescerande mikropartiklarna inte in av de uppfångande
antikropparna och detekteras inte av Sofia eller Sofia 2.
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En intern kontrollinje bidrar till att säkerställa att testet har utförts korrekt, att satsreagenserna fungerar
som de ska och att ett tillräckligt flöde har förelegat genom testremsan under en testkörning. En ytterligare
fluorescerande linje ska bildas vid kontrollplatsen på testremsan varje gång ett prov eller en kontroll testas.
Om ingen kontrollinje detekteras rapporteras testet såsom ogiltigt av Sofia eller by Sofia 2.
OBS! Beroende på vad användaren väljer sätts testkassetten antingen in i Sofia eller Sofia 2 för framkallning
under en automatiskt inställd tidsperiod (GÅ IFRÅN-läge) eller placeras på arbetsbänken för framkallning
med manuell tidtagning och placeras sedan i Sofia eller Sofia 2 för skanning (LÄS NU-läge). LÄS NU-läget
möjliggör satsvis testning.
Sofia eller Sofia 2 skannar testremsan och mäter fluorescenssignalen genom att behandla resultaten med
hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia eller Sofia 2 visar testresultatet (positivt, negativt eller ogiltigt) på
skärmen.

MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL
25-testsats:









Individuellt förpackade testkassetter (25): Polyklonala anti-Legionella-antikroppar från kanin
Små, genomskinliga pipetter med fast volym, 120 µL (25)
Positiv Legionella-kontroll (1): Lösningen innehåller en buffert med icke-infektiöst Legionella-antigen
Negativ kontroll (1): Lösningen innehåller en buffert med icke-infektiöst Streptococcus C-antigen
Bipacksedel (1)
Snabbreferens (1)
QC-kort (placerat på satsens ytterförpackning)
Skrivarpapper (1)

MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN





Tidtagare eller klocka för användning till LÄS NU-läget
Sofia eller Sofia 2
Provbehållare
Kalibreringskassett (medföljer i Sofia-installationspaketet eller Sofia 2)

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 För in vitro-diagnostiskt bruk.
 Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som står tryckt på kartongens utsida.
 Iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid tagning, hantering, förvaring och bortskaffning av patientprover
och använt satsinnehåll.8
 Användning av nitril- eller latexhandskar (eller likvärdiga) vid hantering av patientprover
rekommenderas.8
 Återanvänd inte den använda testkassetten eller pipetterna med fast volym.
 Användaren bör aldrig öppna testkassettens foliepåse så att den exponeras för omgivningen förrän
omedelbart innan testkassetten ska användas.
 Kassera skadade testkassetter eller -material - använd dem inte.
 För att erhålla korrekta resultat måste bipacksedelns anvisningar följas.
 Kalibreringskassetten måste förvaras förseglad i den medföljande foliepåsen för förvaring mellan
användningarna.
 Felaktig eller olämplig tagning, förvaring och transport av prover kan medföra felaktiga testresultat.
 Provtagning och -hantering kräver särskild utbildning och vägledning.
 Reumaliknande faktorer har satts i samband med falskt positiva resultat som förekommit vid
immunanalyser för detektering av Legionella-antigen i urin. Vid misstanke om ett falskt positivt resultat,
rekommenderas att urinprovet upphettas till 95-100 °C i 5 minuter följt av ett 15-minuters
centrifugeringssteg (1 000 x g) samt upprepad testning av det behandlade provet i Sofia-analysen.9,10
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 Skriv inte på streckkoderna på testkassetten. Dessa används av Sofia eller Sofia 2 för att identifiera
testtypen som körs.
 Försök inte skanna en testkassett mer än en gång. Streckkoden på testkassetten innehåller en unik ID
som hindrar Sofia eller Sofia 2 från att utföra en andra avläsning på en tidigare skannad kassett. Om
testkassetten skannas mer än en gång visas ett felmeddelande.
 Eftersom detektionsreagensen är en fluorescerande förening uppträder inget synligt resultat på
testremsan. Sofia eller Sofia 2 måste användas för tolkning av resultatet.
 Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation.
 Kassera behållare och oanvänt innehåll i enlighet med statliga och lokala regulatoriska krav.
 Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd vid hantering av innehållet i
denna sats.
 Tvätta händerna noggrant efter hantering.
 Se säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com för ytterligare information om farosymboler, säkerhet,
hantering och bortskaffning av komponenterna i denna sats.

SATSENS FÖRVARING OCH STABILITET

Förvara satsen vid rumstemperatur, 15 °C till 30 °C (59 till 86 °F), och inte i direkt solljus. Satsens innehåll är
stabilt fram till det utgångsdatum som står tryckt på ytterkartongen. Får ej frysas.

KVALITETSKONTROLL

Det finns tre typer av kvalitetskontroll för Sofia eller Sofia 2 och testkassetten: Proceduren för kontroll av
kalibrering, inbyggda procedurkontrollfunktioner samt externa kontroller.

Proceduren för kontroll av kalibrering av Sofia
Proceduren för kontroll av kalibrering av Sofia är en obligatorisk funktion som kontrollerar Sofias optik- och
beräkningssystem med hjälp av en särskild kalibreringskassett. En kalibreringskassett medföljer i Sofiainstallationspaketet.
Viktigt: Säkerställ att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan
användningarna så att den skyddas mot exponering för ljus.
1. Välj ”Kalibrering” på huvudmenyn för att kontrollera kalibreringen av Sofia.

2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia och stäng lådan. Sofia utför
kalibreringskontrollen automatiskt utan någon ytterligare åtgärd från användaren.
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Sofia meddelar när kalibreringskontrollen är genomförd. Tryck på OK för att återgå till Huvudmeny.
OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela arbetsledaren på din arbetsplats och kontakta
Quidels tekniska support för hjälp, måndag till fredag, kl. 7.00 till 17.00, tidszon amerikanska västkusten,
+ 1 800.874.1517 (i USA); +1 858.552.1100 (vid uppringning från länder utanför USA); Fax: +1 858.455.4960;
customerservice@quidel.com (kundtjänsten); technicalsupport@quidel.com (teknisk support); eller
kontakta närmaste distributör.

Proceduren för kontroll av kalibrering av Sofia 2

Proceduren för kontroll av kalibrering bör utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia 2 kan ställas in för att
påminna användaren om att utföra proceduren för kontroll av kalibrering.
Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar optik- och beräkningssystemen i Sofia 2
med hjälp av en särskild kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofia 2. Se
användarhandboken till Sofia 2 för detaljerad information om proceduren för kontroll av kalibrering.
Viktigt: Säkerställ att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan
användningarna så att den skyddas mot exponering för ljus.
1. Välj ”Kör kalibrering” på huvudmenyn för att
kontrollera kalibreringen av Sofia 2.

2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i
Sofia 2 och stäng lådan. Sofia 2 utför
kalibreringskontrollen automatiskt inom en
minut utan någon ytterligare åtgärd från
användaren.

Sofia 2 meddelar när kalibreringskontrollen är genomförd. Välj
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OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela arbetsledaren på din arbetsplats eller kontakta
Quidels tekniska support för hjälp, måndag till fredag, kl. 7.00 till 17.00, PST/PDT (Stillahavstid) på
+1 800.874.1517 (i USA); +1 858.552.1100 (vid uppringning från länder utanför USA); Fax: +1 858.455.4960;
customerservice@quidel.com (kundtjänsten); technicalsupport@quidel.com (teknisk support); eller
kontakta närmaste distributör.

Inbyggda procedurkontroller
Sofia Legionella FIA är försedd med en inbyggd procedurkontrollfunktion. Varje gång ett test körs skannas
procedurkontrollområdet av Sofia eller Sofia 2 och resultatet visas på skärmen på Sofia eller Sofia 2.
Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera resultaten av dessa inbyggda
procedurkontroller för det första provet som testas varje dag. Denna dokumentation loggas automatiskt i
Sofia eller Sofia 2 med varje testresultat.
Ett giltigt resultat som erhålls från procedurkontrollen visar att flödet har varit korrekt vid testet och att
testkassettens funktionella integritet bibehållits. Procedurkontrollen tolkas av Sofia eller Sofia 2 efter att
testkassetten har framkallats i 10 minuter. Om flödet inte är korrekt vid testet meddelar Sofia eller Sofia 2
att resultatet är ogiltigt . Gå igenom proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny
testkassett om detta skulle inträffa.

Exempel: Denna skärm visar ett ogiltigt
resultat på Sofia.

Exempel: Denna skärm visar ett ogiltigt
resultat på Sofia 2.

Extern kvalitetskontroll

De externa kontrollerna används för att kontrollera att reagenserna och analysproceduren fungerar korrekt.
Quidel rekommenderar att positiva och negativa externa kontroller körs:
 En gång för varje ny outbildad operatör
 En gång för varje ny leverans satser – förutsatt att varje nytt parti som tas emot vid samma leverans
testas
 Utöver dessa tillfällen efter vad som bedöms nödvändigt enligt era interna
kvalitetskontrollprocedurer samt i enlighet med lokala och statliga bestämmelser eller
ackrediteringskrav
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För information om beställning av ytterligare externa kontroller, kontakta Quidels kundtjänst på
+1 800.874.1517 (inom USA) eller +1 858.552.1100 (vid uppringning från länder utanför USA) eller kontakta
närmaste distributör.
För att testa externa kontroller, följ anvisningarna i denna bipacksedel (se nedan) eller användarhandboken
till Sofia eller Sofia 2.
PROCEDUR FÖR TEST AV EXTERNA KVALITETSKONTROLLER
1. Välj Kör kvalitetskontroll från huvudmenyn.
2. Följ uppmaningarna på skärmen och skanna QC-kortet (sitter på satskartongen).
3. Sofia eller Sofia 2 uppmanar användaren att välja önskat läge (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och att sedan köra
de externa kontrollerna.
4. Använd följande procedur för att testa var och en av kontrollösningarna. Den positiva kontrollen måste
köras först, och därefter den negativa kontrollen.
a. Preparera en positiv kontrollkassett genom att tillsätta tre droppar av den positiva kontrollösningen
i en provbrunn på en testkassett. Följ därefter anvisningarna på skärmen på Sofia eller Sofia 2 för att
framkalla och analysera den positiva kontrollkassetten.
b. Preparera en negativ kontrollkassett genom att tillsätta tre droppar av den negativa
kontrollösningen i en provbrunn på en testkassett. Följ därefter anvisningarna på skärmen på Sofia
eller Sofia 2 för att framkalla och analysera den negativa kontrollkassetten.
5. Efter att både den positiva och den negativa kontrollen har körts visas resultaten som ”Godkänt” eller
”Misslyckat” på Sofia eller Sofia 2.
Utför inte patienttester och lämna inte ut svar på patienttestresultat om någon av kvalitetskontrolltesterna
inte blir godkänd. Om både den positiva och den negativa kontrollen blir underkänd ska en ny positiv och
negativ kontroll testas på nytt. Om endast en kontroll blir underkänd kan användaren upprepa testet med
både den positiva och den negativa kontrollen ELLER endast upprepa testet för den kontroll som inte blivit
godkänd. Användaren kan välja ”Hoppa över” på skärmen på Sofia
eller Sofia 2 för att hoppa över den
kontrolltest som redan blivit godkänd. I kvalitetskontrollresultatet visas en överhoppad kontrolltest som
”okänd” på Sofia eller Sofia 2.
Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska support på +1 800.874.1517 (i USA) eller +1 858.552.1100
(vid uppringning från länder utanför USA).

INSAMLING OCH FÖRVARING AV PROVER

Urinprover ska tas i provbehållare av standardtyp. Borsyra kan användas som konserveringsmedel. Om
proverna inte kan testas snarast efter provtagningen kan de förvaras vid rumstemperatur (15-30 °C) och
testas inom 24 timmar efter provtagning. Proverna kan också förvaras i kylskåp vid 2-8 °C och testas inom 14
dagar. Längre tids förvaring vid –20 °C i upp till 20 dagar kan accepteras. Se till att frysta prover är helt
upptinade före testning.

TESTPROCEDUR

Användaren bör aldrig öppna testkassettens foliepåse så att den exponeras för omgivningen förrän
omedelbart innan den ska användas.
Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatumet på varje enskilt testpakets ytterkartong före användning.
Använd inget test efter det utgångsdatum som anges på etiketten.
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1. Kontrollera att Sofia eller Sofia 2 är inställd på önskat läge: GÅ IFRÅN eller LÄS
NU. Se avsnittet ”Använda Sofia och Sofia 2” för ytterligare information.
2. Fyll den medföljande lilla, genomskinliga 120 μL pipetten med fast volym med
urinprovet från patienten.
Fylla pipetten med fast volym med patientprovet:
a. Kläm ihop bulben längst upp med ett FAST GREPP.
b. Håll bulben hopklämd och placera pipettspetsen i provet.
c. Släpp trycket på bulben medan pipettspetsen är kvar i vätskeprovet
så att pipetten fylls.
3. Kläm ihop bulben längst upp på pipetten med ett stadigt grepp så att innehållet i
pipetten med fast volym töms ut i provbrunnen på testkassetten. Det är OK om
överflödig vätska hamnar i överskottsbulben.
OBS! Pipetten med fast volym är utformad för att samla upp och dispensera rätt
mängd av vätskeprovet. Kassera pipetten som smittförande avfall.

4. Gå vidare till nästa avsnitt, ”Använda Sofia och Sofia 2”, för att avsluta testet.

ANVÄNDA SOFIA OCH SOFIA 2
Lägena GÅ IFRÅN/LÄS NU

Se användarhandboken till Sofia eller Sofia 2 för anvisningar om användning.
Sofia och Sofia 2 kan ställas in på två olika lägen (GÅ IFRÅN och LÄS NU). Procedurerna för varje läge
beskrivs nedan.
GÅ IFRÅN-läge
I GÅ IFRÅN-läget sätter användaren omedelbart in testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Användaren
återkommer därefter 10 minuter senare för att få testresultaten. I detta läge sker framkallningen av testet i
Sofia eller Sofia 2 automatiskt under en bestämd tidsperiod före skanning och visning av resultaten.
LÄS NU-läge
Låt testet framkallas under hela perioden på 10 minuter INNAN testet sätts in i Sofia eller Sofia 2.
Användaren måste först låta testkassetten ligga på bänken i 10 minuter (utanför Sofia eller Sofia 2) och ta tid
på detta framkallningssteg manuellt. Därefter sätter användaren in testkassetten i Sofia eller Sofia 2. I läget
LÄS NU skannar Sofia eller Sofia 2 och visar testresultatet inom en minut. OBS! Resultaten är stabila i
ytterligare 10 minuter efter den rekommenderade framkallningstiden på 10 minuter.

KÖRA TEST MED SOFIA

1. Ange användar-ID med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av knappsatsen.
OBS! Om du av misstag skannar fel streckkod, använd pilknapparna på Sofias knappsats för att markera
fältet igen. Skanna sedan helt enkelt om med rätt streckkod. Den föregående streckkoden skrivs nu över
med den rätta streckkoden.
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2. Ange Patient-ID eller Beställningsnr med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av
knappsatsen.

3. Tryck på Starta test; lådan på Sofia öppnas automatiskt.

4. Kontrollera att rätt framkallningsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Sätt in den preparerade
patienttestkassetten i lådan på Sofia och stäng lådan försiktigt.
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5. Sofia startar automatiskt och visar förloppet. I läget GÅ IFRÅN visas testresultaten på skärmen inom 10
minuter. I läget LÄS NU visas testresultaten på skärmen inom en minut. Se avsnittet Tolkning av
resultat.

Exempel: Denna skärm visar att det är 7 minuter
och 13 sekunder kvar för testet i GÅ IFRÅN-läget.
Sofia läser av och visar resultaten efter 10
minuter.

TOLKNING AV RESULTAT FRÅN SOFIA

När testet är genomfört visas resultaten på Sofias skärm. Resultaten skrivs automatiskt ut på den inbyggda
skrivaren om detta alternativ är valt. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte ses med blotta ögat.
Sofias skärm visar resultaten för procedurkontrollerna som ”giltig” eller ”ogiltig” och visar positivt eller
negativt resultat för detektion av Legionella pneumophila serogrupp 1. Om procedurkontrollerna är
”ogiltiga” ska patientprovet testas på nytt med en ny testkassett.

Positiva resultat:

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt positivt
resultat för Legionella pneumophila serogrupp 1.
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Negativa resultat:

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt negativt
Exempel:
skärmpneumophila
visar ett giltigt
negativt1.
resultat
förDenna
Legionella
serogrupp
resultat för hCG.

Ogiltiga resultat:

Exempel: Denna skärm visar ett ogiltigt resultat.

Ogiltiga resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test utföras med ett nytt patientprov och en ny
testkassett.

KÖRA TEST MED SOFIA 2

1. Ange användar-ID med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av knappsatsen på skärmen.
OBS! Om du av misstag skannar fel streckkod, välj fältet igen för att markera det på nytt. Skanna sedan
helt enkelt om med rätt streckkod. Den föregående streckkoden skrivs nu över med den rätta
streckkoden.
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2. Ange Patient-ID eller Beställningsnr, om tillämpligt, med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med
hjälp av knappsatsen på skärmen.

3. Kontrollera att rätt framkallningsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Tryck på
Sofia 2.

och öppna lådan på

4. Sätt in den preparerade patienttestkassetten i lådan på Sofia 2 och stäng lådan försiktigt.

5. Sofia 2 startar automatiskt och visar förloppet; se exemplet nedan. I läget GÅ IFRÅN visas testresultaten
på skärmen inom 10 minuter. I läget LÄS NU visas testresultaten på skärmen inom en minut. Se avsnittet
Tolkning av resultat.
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Exempel: Denna skärm visar att det är 7
minuter och 34 sekunder kvar för testet i
GÅ IFRÅN-läget. Sofia 2 läser av och visar
resultaten efter 10 minuter.

TOLKNING AV RESULTATEN FRÅN SOFIA 2

När testet är genomfört visas resultaten på skärmen på Sofia 2. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte
ses med blotta ögat.
Skärmen på Sofia 2 visar resultaten för procedurkontrollerna som eller och visar ett eller resultat
för detektion av Legionella pneumophila. Om procedurkontrollerna är ska patientprovet testas på nytt
med en ny testkassett.

Positiva resultat:

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt positivt
resultat för Legionella pneumophila serogrupp 1.

Negativa resultat:

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt negativt
resultat för Legionella pneumophila serogrupp 1.
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Ogiltiga resultat:

Denna skärm visar ett ogiltigt resultat.
Om testet är ogiltigt ska ett nytt test utföras
med start från steg 1 och med en ny
testkassett.

BEGRÄNSNINGAR

 Innehållet i denna sats är avsett att användas för kvalitativ detektion av Legionella pneumophila
serogrupp 1-antigen i urinprover.
 Detta test detekterar såväl viabel (levande) som icke-viabel Legionella pneumophila serogrupp 1.
Testets prestanda är beroende av mängden antigen i provet.
 Ett negativt testresultat kan förekomma om mängden antigen i provet är under testets detektionsgräns
eller om provet tagits eller transporterats på fel sätt.
 Om testproceduren inte följs kan detta påverka testets prestanda negativt och/eller medföra ogiltiga
testresultat.
 Testresultaten måste bedömas i kombination med övriga kliniska uppgifter som är tillgängliga för
läkaren.
 Positiva testresultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener.
 Positiva testresultat identifierar inte specifika serogrupper av Legionella pneumophila.
 Negativa testresultat är inte avsedda att vara avgörande vid andra bakteriella eller virala infektioner som
inte orsakas av Legionella pneumophila.
 Prestandan för detta test har inte utvärderats för användning till patienter utan symtom eller tecken på
luftvägsinfektion.
 De positiva och negativa prediktionsvärdena är starkt beroende av prevalensen. Falskt negativa
testresultat är mer sannolika vid hög aktivitet, då sjukdomen har hög prevalens. Falskt positiva
testresultat är mer sannolika under perioder av låg L. pneumophila-aktivitet när prevalensen är måttlig
till låg.

FÖRVÄNTADE VÄRDEN

Den observerade frekvensen positiva resultat vid Legionella-testning varierar beroende på hanteringen av
proverna, den använda detektionsmetoden, årstiden samt sjukdomens prevalens.

PRESTANDAEGENSKAPER FÖR SOFIA LEGIONELLA FIA PÅ SOFIA
Prestanda för Sofia Legionella FIA jämfört med jämförelsetest

Prestandan hos Sofia Legionella FIA jämfördes med ett kommersiellt tillgängligt snabbtest för Legionella
pneumophila serogrupp 1-antigen, med användning av en blindad panel bestående av 149 kliniskt erhållna
positiva och negativa urinprover. Varje prov utvärderades med användning av (1) Sofia Legionella FIA enligt
anvisningarna i bipacksedeln, (2) jämförelsetestet enligt anvisningarna i bipacksedeln och tolkades på den
angivna avläsningstiden på 15 minuter samt (3) jämförelsetestet vid en andra avläsningstid på 60 minuter.
Resultaten presenteras i tabell 1.
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Tabell 1
Sofia Legionella FIA jämfört med ett kommersiellt tillgängligt snabbtest för Legionella pneumophila
serogrupp 1-antigen

Sofia Legionella
FIA
(avläsningstid 10
minuter)

Jämförelsetest
(avläsningstid 15
minuter)

Jämförelsetest
(avläsningstid 60
minuter)

Sensitivitet

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

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

Specificitet

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

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

*Av de nio resultaten som var positiva enligt Sofia Legionella FIA och negativa enligt
jämförelsetestet var två prover positiva vid test med ett andra kommersiellt tillgängligt
snabbtest för Legionella pneumophila serogrupp 1-antigen. Med resolution av diskrepanta
resultat var sensitiviteten = 100 % (49/49) och specificiteten = 93 % (93/100).

Reproducerbarhetsstudier

Reproducerbarheten för Sofia Legionella FIA utvärderades vid två olika laboratorier. Två olika operatörer vid
varje laboratorium testade en serie kodade, skapade prover, beredda i en negativ klinisk matrix, varierande
mellan negativa och måttligt starkt positiva för L. pneumophila. Testningen utfördes på fem olika dagar
under en period på cirka en vecka. Samstämmigheten mellan laboratorierna (tabell 2) för negativa prover
var 100 % och 100 % för positiva prover. Samstämmigheten inom laboratoriet (tabell 3) för samtliga prover
var 100 %.
Tabell 2
Reproducerbarhetsstudie för Sofia Legionella FIA - samstämmighet mellan laboratorier
Laboratorium

Inga bakterier
Negativa*

Legionella
Hög neg* (0,3x
LOD)

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

Legionella
Måttl pos**
(5-10x LOD)

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

Totalt
% total
överensstämmelse
med förväntat
resultat
(95 % KI)

60/60

60/60

60/60

60/60

100 %
(94-100 %)

100 %
(94-100 %)

100 %
(94-100 %)

100 %
(94-100 %)

*Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var negativa i testet dividerat med antalet
kända negativa.
**Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var positiva i testet dividerat med antalet
kända positiva.
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Tabell 3
Reproducerbarhetsstudie för Sofia Legionella FIA - samstämmighet inom laboratoriet
Labora- Inga bakterier
Negativa*
torium

Legionella
Hög neg*
(0,3x LOD)

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

Legionella
Måttl pos**
(5-10x LOD)

% total
överensstämmels
e med förväntat
resultat
(95 % KI)

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 %)

*Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var negativa i testet dividerat med antalet
kända negativa.
**Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var positiva i testet dividerat med antalet
kända positiva.

Detektionsgräns

Detektionsgränsen (LOD) för Sofia Legionella FIA bestämdes med hjälp av två subtyper av Legionella
pneumophila serogrupp 1 (tabell 4).
Tabell 4
Detektionsgräns med humana isolat av Legionella pneumophila
Pontiac/ickePontiac

Lägsta detekterbara
nivå (cfu/mL)*

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp Knoxville

Pontiac

2,31x103

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp Camperdown

Icke-Pontiac

8,43x104

Subtyp

*Bakteriehalterna bestämdes med hjälp av begränsad spädning, bakterieodling och
koloniräkning för att få fram cfu/mL (cfu=kolonibildande enheter, colony forming units).

Analytisk reaktivitet

Analytisk reaktivitet demonstrerades med hjälp av totalt 5 ytterligare subtyper av Legionella pneumophila
serogrupp 1, och även Legionella pneumophila serogrupp 3, 4 och 6. (Tabell 5) Sofia Legionella FIA
detekterade samtliga undersökta subtyper.
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Tabell 5
Detektionsgräns med humana isolat av Legionella pneumophila serogrupp 1, 3, 4 och 6
Pontiac/ickePontiac

Lägsta detekterbara
nivå (cfu/mL)*

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp Allentown (ATCC 43106)

Pontiac

7,43x104

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp France 5811 (ATCC
43112)

Pontiac

1,95x104

Icke-Pontiac

1,68x104

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp Philadelphia (ATCC
33152)

Pontiac

6,93x103

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp Pontiac (ATCC 13395)

Pontiac

6,94x104

L. pneumophila serogrupp 3,
(CCUG 30657)

--

9,00 x 104

L. pneumophila serogrupp 4,
(CCUG 13398T)

--

7,60 x 107

L. pneumophila serogrupp 6,
(CCUG 13440)

--

7,40 x 105

Subtyp

L. pneumophila serogrupp 1
subtyp Heysham (ATCC 43107)

*Bakteriehalterna bestämdes med hjälp av begränsad spädning, bakterieodling och koloniräkning
för att få fram cfu/mL (cfu=kolonibildande enheter, colony forming units).

Analytisk specificitet
Korsreaktivitet

Sofia Legionella FIA utvärderades med användning av sammanlagt 29 bakterier och svampar samt 6
virusisolat. Bakterie- och svampisolaten utvärderades vid 1x108 cfu/mL. Virusisolaten utvärderades vid
koncentrationer på 1,40x106-1,40x107 TCID50/mL. Inga av de undersökta mikroorganismerna uppvisade
någon form av korsreaktivitet i analysen (tabell 6). Provflödet och detektionen av kontrollinjen av Sofia var
också opåverkade.
Tabell 6
Analytisk specificitet och korsreaktivitet
Mikroorganism/virus

Koncentration*

Resultat

Acaligenes faecalis

1x108 cfu/mL

Negativt

Bacillus cereus

1x10 cfu/mL

Negativt

Bacillus subtilis

1x10 cfu/mL

Negativt

Candida albicans

1x108 cfu/mL

Negativt

Candida parapsilosis

1x10 cfu/mL

Negativt

Citrobacter freundii

1x10 cfu/mL

Negativt

Enterobacter aerogenes

1x10 cfu/mL

Negativt

Enterobacter cloacae

1x10 cfu/mL

Negativt

Enterococcus faecalis (Streptococcus grupp D)

1x108 cfu/mL

Negativt

Enterococcus faecium

1x10 cfu/mL

Negativt

Sofia Legionella FIA
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Mikroorganism/virus

Koncentration*

Resultat

Escherichia coli

1x10 cfu/mL

Negativt

Haemophilus influenzae

1x10 cfu/mL

Negativt

Klebsiella pneumoniae

1x10 cfu/mL

Negativt

Moraxella osloensis

1x108 cfu/mL

Negativt

Morganella morganii

1x10 cfu/mL

Negativt

Nocardia asteroides

1x10 cfu/mL

Negativt

Proteus mirabilis

1x10 cfu/mL

Negativt

Proteus vulgaris

1x10 cfu/mL

Negativt

Pseudomonas aeruginosa

1x108 cfu/mL

Negativt

Serratia liquefaciens

1x10 cfu/mL

Negativt

Serratia marcescens

1x10 cfu/mL

Negativt

Staphylococcus aureus

1x10 cfu/mL

Negativt

Staphylococcus epidermidis

1x10 cfu/mL

Negativt

Staphylococcus saprophyticus

1x108 cfu/mL

Negativt

Streptococcus pyogenes (grupp A)

1x10 cfu/mL

Negativt

Streptococcus agalactiae (grupp B)

1x10 cfu/mL

Negativt

Streptococcus anginosis (grupp F)

1x10 cfu/mL

Negativt

Streptococcus dysgalactiae (grupp G)

1x10 cfu/mL

Negativt

Streptococcus pneumoniae

1x108 cfu/mL

Negativt

Adenovirus

1,40x10 TCID50/mL

Negativt

Coxsackievirus

1,40x10 TCID50/mL

Negativt

Influensa A

1,40x10 TCID50/mL

Negativt

Influensa B

1,40x10 TCID50/mL

Negativt

Parainfluensavirus

1,40x106 TCID50/mL

Negativt

Respiratoriskt syncytialvirus

1,40x10 TCID50/mL

Negativt

8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

8
8
8
8

7
7
7
7

7

*Bakterie-/svamphalterna bestämdes med hjälp av begränsad spädning, odling och koloniräkning för att få
fram cfu/mL (cfu=kolonibildande enheter, colony forming units). Viruskoncentrationerna bestämdes med hjälp
av virusodling och DFA för att få fram pfu/mL (pfu=plackbildande enheter, plaque forming units). Pfu/mL
konverterades till TCID50/mL enligt ATCC-konvertering (TCID50/mL=50 % ”tissue culture infectious dose”).

Interfererande ämnen

Följande ämnen som vanligen återfinns i urin utvärderades och befanns ej interferera med Sofia Legionella
FIA vid de testade halterna (tabell 7).
Tabell 7
Icke interfererande ämnen
Ämne

Koncentration

Amfotericin B

0,055 mg/mL

Askorbinsyra

1,0 mg/mL

Rödbeta

0,01 % v/v

Bilirubin

0,2 mg/mL

Biotin
Koffein, rent
Sofia Legionella FIA

< 714 ng/mL
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Ämne

Koncentration

Klorofyll

0,81 mg/mL

Ciprofloxacin

0,22 mg/mL

Erytromycin

0,067 mg/mL

glukos

20 mg/ml

Itrakonazol

0,22 mg/mL

Mikonazol

5 % v/v

Oxalsyra

0,01 % v/v

Prednison

0,22 mg/mL

Protein (BSA)

5 mg/ml

Rifampicin

0,09 mg/mL

Urea

20 mg/ml

Vaginalt preventivmedel, gel med nonoxynol-9, 4 %

0,05 % v/v

Water-10-baserad intimgel (KY Jelly)

2,5 % v/v

Erytrocyter

106/mL

Leukocyter

1,25x105/mL

Tobak

0,40 % v/v

Helblod

10 % v/v

Reumafaktor*

0,012 enheter/mL

*Reumafaktor interfererade vid koncentrationer på >0,025 enheter/mL. Se avsnittet Varningar
och försiktighetsåtgärder i denna bipacksedel.
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Jämförelse av analysmetoden för Sofia Legionella FIA med Sofia och Sofia 2
Jämförelse av prestandan

Prestandan hos Sofia Legionella FIA vid användning med Sofia jämfört med Sofia 2 jämfördes med
användning av en panel urinprover vid ett laboratorium. Negativa urinprover poolades och tillsattes olika
koncentrationer av en stamlösning för positiv kontroll för Legionella. Panelproverna bestod av negativa och
positiva prover i bred distribution över det dynamiska analysområdet.
Resultaten av jämförelsen av Sofia med Sofia 2 visas nedan i tabell 8. Samstämmigheten för positiva prover
var 96,0 % och samstämmigheten för negativa prover var 100 %.

Sofia 2

Pos
Neg
Totalt

Tabell 8
Sofia Legionella FIA – Sofia jämförd med Sofia 2
Sofia
Pos
Neg
Samstämmighet positiva prover = 96,0 % (121/126)
121
0
(95 % KI = 91 - 98 %)
Samstämmighet negativa prover = 100 % (34/34)
5
34
(95 % KI = 90 - 100 %)
Övergripande samstämmighet = 91,1 % (155/170)
126
34
(95 % KI = 86 - 95 %)

Prestanda för Sofia Legionella FIA jämfört med två jämförelsetester

Prestandan hos Sofia Legionella FIA jämfördes med två kommersiellt tillgängliga snabbtester för Legionellaantigen, med användning av en panel bestående av 102 frysta, arkiverade kliniska prover varav 49 var kända
Sofia Legionella FIA
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positiva och 53 var kända negativa. Varje prov utvärderades med användning av Sofia Legionella FIA enligt
anvisningarna i bipacksedeln samt med jämförelsetesterna enligt anvisningarna i dessas bipacksedlar.
Resultaten presenteras i tabell 9 och 10.
Tabell 9
Prestandan hos Sofia Legionella FIA jämfört med ett kommersiellt tillgängligt kvalitativt test
Jämförelsetest 1

Sofia Legionella

Pos

Neg

Pos

49

2*

Neg

0

51

Totalt

49

53

Samstämmighet
positiva prover =
Samstämmighet
negativa prover =
Övergripande
samstämmighet =

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

*Det förekom två diskordanta Sofia 2-positiva/Sofia-negativa resultat som låg nära gränsproverna.

Tabell 10
Prestandan hos Sofia Legionella FIA jämfört med ett kommersiellt tillgängligt kvalitativt test
Jämförelsetest 2
Pos
Neg

Sofia Legionella

Pos

50

1*

Neg

0

51

Totalt

50

52

Samstämmighet
positiva prover =
Samstämmighet
negativa prover =
Övergripande
samstämmighet =

*Det förekom ett diskordant Sofia 2-positivt/Sofia-negativt resultat som låg nära gränsprovet.

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

Reproducerbarhetsstudier

Reproducerbarheten för Sofia Legionella FIA utvärderades vid två olika laboratorier. Två operatörer vid varje
laboratorium testade en serie kodade, skapade prover, beredda i en negativ urinmatrix, inklusive negativa,
svagt positiva och måttligt starkt positiva prover. Testningen utfördes på fem olika dagar under en period på
cirka en vecka. Samstämmigheten mellan laboratorierna (tabell 11) för negativa prover var 100 % och 100 %
för positiva prover. Samstämmigheten inom samma laboratorium för samtliga prover var 100 %.
Tabell 11
Reproducerbarhetsstudie för Sofia Legionella FIA - samstämmighet mellan laboratorier
Laboratorium
1
2
Totalt
% total överensstämmelse med förväntat resultat
(95 % KI)

Negativt*
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)

*Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var negativa i testet dividerat med antalet
kända negativa.
**Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var positiva i testet dividerat med antalet kända
positiva.
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Tabell 12
Reproducerbarhetsstudie för Sofia Legionella FIA - samstämmighet inom laboratoriet

Laboratorium

Negativt*

1x LoD**

3x LoD**

1

15/15

15/15

15/15

2

30/30

30/30

30/30

% total
överensstämmelse
med förväntat
resultat
(95 % KI)
100 %
(45/45)
(92 – 100 %)
100 %
(90/90)
(96 – 100 %)

*Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var negativa i testet dividerat
med antalet kända negativa.
**Den procentuella överensstämmelsen för detta prov var antalet som var positiva i testet dividerat
med antalet kända positiva.

HJÄLP

Om du har frågor som gäller användningen av denna produkt kan du ringa Quidels tekniska support på
nummer +1 800.874.1517 (inom USA) eller +1 858.552.1100, måndag till fredag, kl. 07.00 till kl. 17.00,
Stillahavstid, USA. Kontakta närmaste distributör eller technicalsupport@quidel.com om du befinner dig
utanför USA.
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