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Yleistä tietoa 
 
Quidelin yhteystiedot 
Ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen 7.00–17.00 PST.  
Puh: +800 874 1517 (Yhdysvallat)  

 +858 552 1100 (Yhdysvaltojen ulkopuolella) 

Faksi: +858 552 7905 

Sähköposti: technicalsupport@quidel.com tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan 

Verkkosivusto: quidel.com 



Sivu 5/61 
 

Main Menu (Päävalikko) -rakenne – v.2.0 tai uudempi 
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Supervisor Menu (Valvojan valikko) -rakenne – v.2.0 tai 
uudempi  
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Main Menu (Päävalikko) -rakenne – versiota v.2.0 edeltävä 
versio 
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Supervisor Menu (Valvojan valikko) -rakenne – versiota v.2.0 
edeltävä versio 
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Merkinnät ja symbolit 
 

Merkintä Kuvaus 

 

Valmistaja 

 
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite 

 
Vain lääkärin määräyksestä 

 
Katso käyttöohjeita 

 
Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä 

 

Lämpötilarajoitus 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annettu direktiivi 2002/06/EY 

 
SD-kortti 

 
Sarjanumero 

 
Tuotenumero 

 
Symboli Kuvaus 

 

Varoitus! 
Merkitsee vaaratilannetta, joka voi estämättömänä aiheuttaa 
laitteenhoitajan tai sivullisen loukkaantumisen (esim. sähköisku tai UV-
säteille altistuminen). 

 

Mahdollinen tartuntavaara! 
Biologista alkuperää oleva aine, jolla voi olla haitallinen vaikutus ihmiseen, 
ts. tällaisista organismeista johtuvat mikro-organismit, toksiinit ja allergeenit 
sekä kehittyneemmistä kasveista ja eläimistä johtuvat allergeenit ja toksiinit. 

 

Varoitus! 
Merkitsee tilannetta, joka voi estämättömänä vaurioittaa laitetta tai 
aiheuttaa virheellisiä tuloksia. 
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Lasersäteily! 
Älä katso suoraan säteeseen. 

 

Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet ja rajoitukset 
 Käytä Sofiaa aina tasaisella ja kuivalla pinnalla auringonvalolta suojattuna. 

 Sofian kalibrointikasetti on valoherkkä. Kasetti toimitetaan läpinäkymättömässä 
pakkauksessa, jossa sitä tulee säilyttää aina kun sitä ei käytetä. 

 Älä koskaan siirrä Sofiaa, kun testi on käynnissä. 

 Käytä ainoastaan Sofian mukana toimitettua virtasovitinta. 

 Älä pudota Sofiaa, sillä laite saattaa vaurioitua. 

 Älä koskaan laita esineitä Sofian päälle, ettei se vaurioidu. 
 

Turvallisuusvarotoimet 
Sofia on suunniteltu toimimaan turvallisesti ja luotettavasti, kun sitä käytetään tämän 
käyttöohjeen mukaisesti. Jos Sofiaa käytetään tavalla, jota ei ole määritetty tässä käyttöohjeessa, 
laitteen antama suojaus saattaa heikentyä. 
 
Kaikkia varoituksia ja varotoimia tulee noudattaa, jotta vältetään mahdollisiin henkilövahinkoihin 
tai laitteen vaurioitumiseen johtavat turvallisuuden vastaiset toimet. 

 

 Varoitus! 
 

Sähköiskun riskin välttäminen: 
 Irrota Sofian virtapistoke ennen puhdistamista. 

 Liitä laite hyväksyttyyn pistorasiaan. 

 Älä upota veteen tai puhdistusaineisiin. 

 Älä yritä avata koteloa. 

 Käytä alueelle sopivaa virtajohtoa. 
 

 Lasersäteily! 
 

UV-säteille altistumisen riskin välttäminen: 
 Älä yritä avata tai purkaa Sofiaa. 

Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. 

 Mahdollinen tartuntavaara! 
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Tartuntavaarariskin välttäminen: 
 Käytetyt näytteet tulee hävittää alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten 

mukaisesti. 

 Käsittele näytteitä ja potilasnäytteitä mahdollisesti tartuntavaarallisina aineina. 

 Varmista, että Sofia puhdistetaan Huolto ja puhdistus -osion mukaisesti ennen säilytystä, 
kuljetusta tai hävittämistä. 

 Pyydä erityistä koulutusta tai opastusta, jos sinulla ei ole kokemusta näytteiden otto- ja 
käsittelymenetelmistä. 

 Potilasnäytteitä käsiteltäessä suositellaan nitriili- tai lateksikäsineiden tai muiden 
käsineiden käyttöä. 

 

 Varoitus! 
 

Virheellisten tulosten riskin välttäminen: 
 Vain koulutetut laitteenhoitajat saavat käyttää Sofiaa. 

 Älä käytä Sofiaa, jos se ilmoittaa virhetilasta, jota ei voi korjata. 

 Katso yksittäisten testausten tiedot koekohtaisesta pakkausselosteesta, jotta saat tarkat 
tulokset. 

 Älä käytä testipakkausta sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
 
Sofiaan vaurioitumisriskin välttäminen: 
 Sofia on suunniteltu käytettäväksi työtason päällä laboratorio-olosuhteissa. 

 Sofiaa ei ole suunniteltu kestämään kosteutta, äärimmäistä ilmankosteutta tai äärimmäisiä 
lämpötiloja. 

 Sofiaa ei ole suunniteltu kestämään voimakkaita iskuja tai voimakasta tärinää. 

 Älä avaa tai pura laitetta. 
 
Yllä mainittujen varotoimien noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.  
 
Ympäristön kontaminaatioriskin välttäminen: 
 Ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 saadaksesi Sofian 

palautus- tai hävitysohjeet. Lisäyhteystietoja on sivulla 4.  
 Puhdista Sofia tämän käyttöohjeen Huolto ja puhdistus -osion ohjeiden mukaisesti ennen 

sen palauttamista tai hävittämistä. 
 

Huom: Sofia ja sen lisälaitteet tulee aina hävittää alueellisten, valtiollisten ja paikallisten 
vaatimusten mukaisesti. 
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Johdanto 
 
Käyttötarkoitus 
Sofia on Quidel Corporationin valmistama alustalle asetettava analysaattori, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi kasetteihin perustuvien ja immunofluoresenssi-menetelmällä tehtävien in vitro -
diagnostiikkakokeiden suorittamisessa. Sofia on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön ja 
laboratoriokäyttöön. 
 
Kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, kokeesta ja/tai käyttäjän valinnasta riippuen kasetti joko 
asetetaan Sofian sisään automaattisesti ajastettua kehitystä varten (WALK AWAY (POISTU) -tila) 
tai työtasolle tai työpöydälle manuaalisesti ajastettua kehitystä varten, minkä jälkeen se asetetaan 
Sofiaan luettavaksi (READ NOW (LUE NYT) -tila). Sofia lukee testiliuskan ja mittaa fluoresoivan 
signaalin käsittelemällä tulokset menetelmäkohtaisia algoritmeja käyttäen. Sofia näyttää 
testitulokset. 
 
Katso yksittäisten testausten tiedot koekohtaisesta pakkausselosteesta. 
 

Tuotekuvaus 
Sofia käyttää fluoresoivaa merkkiä, joka valaistaan ultraviolettivalolla (UV) tiettyjen tulosten 
aikaansaamiseksi. 
 
Jokaisen testauksen aikana luetaan myös sisäinen kontrolliviiva. Tällä varmistetaan, että kasetin 
läpi kulkenut näytevirta mahdollistaa tarkan lukeman. 
 
Sofia näyttää sitten näytöllä testitulokset käyttäjälle (esim. Quantitative (Kvantitatiivinen), 
Qualitative (Kvalitatiivinen) tai Invalid (Hylätty)). Tulokset voidaan myös automaattisesti tulostaa 
integroidulla tulostimella, jos kyseinen asetus on valittu, tai ne voidaan tallentaa SD-kortille ja 
lähettää LIS-järjestelmään, jos se on yhdistetty. 
 

Kalibroinnintarkastus ja laaduntarkastus (QC) 
Sofia-kalibroinnintarkastus ja ulkoiset laaduntarkastustestaukset tulee suorittaa säännöllisesti. 
 
 Sofia-kalibroinnintarkastus: Kalibroinnintarkastus on pakollinen toiminto, joka tarkastaa 

Sofian sisäisen optiikan ja järjestelmät. Kalibroinnintarkastus tulee suorittaa enintään 30 
päivän välein valvojan asetusten mukaisesti. Erityinen kalibrointikasetti toimitetaan 
asennuspaketin mukana. 

 Ulkoiset laaduntarkastukset:Katso yksittäisten testausten tiedot koekohtaisesta 
pakkausselosteesta. 

 
Ohjeet löytyvät Calibration Check (Kalibroinnintarkastus)- ja Laaduntarkastuksen suorittaminen -
osioista. 
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Kehittämistilat 
Kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, se alkaa kulkea testiliuskan läpi. Vaadittava kehitysaika 
vaihtelee testityypin mukaan. Katso koekohtaisesta pakkausselosteesta tiedot jokaisen testauksen 
vaaditun kehitysajan määrittelyä varten sekä testin ja ulkoisten tarkistusten säilytysolosuhteet.  
 
Oikea kehitysaika vaaditaan tarkkojen tulosten saamiseksi. 
 
Sofia on suunniteltu käytettäväksi eri kehittämistiloissa. Valvoja ja käyttäjä voivat määrittää tilan, 
joka sopii parhaiten testausmäärään. 
 
WALK AWAY (POISTU) -tila saattaa olla kätevin yksittäisen potilasnäytteen lukemiseen, sillä 
käyttäjä voi poistua kehittymisen ajaksi. Sofiassa voidaan käyttää kolmea erilaista WALK AWAY 
(POISTU) -tilaa: käyttäjän valitsemaa WALK AWAY (POISTU) -tilaa, Locked WALK AWAY (Lukittu 
POISTU) -tilaa ja Forced WALK AWAY (Pakotettu POISTU) -tilaa. 

 Käyttäjän valitsema WALK AWAY (POISTU) -tila saattaa olla kätevin yksittäisen 
potilasnäytteen lukemiseen, sillä käyttäjä voi poistua kehittymisen ajaksi. Tässä tilassa 
käyttäjä annostelee potilasnäytteen kasettiin ja laittaa kasetin sitten välittömästi Sofiaan. 
Sofia antaa kasetin kehittyä automaattisesti vaaditun ajan (esiohjelmoitu kullekin testille), 
lukee kasetin sekä analysoi ja tulkitsee tiedot, jonka jälkeen se näyttää testituloksen 
automaattisesti ja objektiivisesti. 

 Locked WALK AWAY (Lukittu POISTU) -tila voidaan valita vain, kun käyttäjä on 
kirjautuneena sisään valvojana. Tässä tilassa Sofia on lukittu WALK AWAY (POISTU) -tilan 
kehitysajastukseen KAIKKIA analysaattorilla suoritettavia kokeita varten. READ NOW (LUE 
NYT) -kehitysajastus ei ole käytettävissä silloin kun tämä oletustila on valittu.   

 Forced WALK AWAY (Pakotettu POISTU) -tilaa käytetään määrätyissä Sofia-kokeissa. 
Katso lisätietoja tästä tilasta vastaavasta koekohtaisesta pakkausselosteesta. Tässä tilassa 
Sofia antaa kasetin kehittyä automaattisesti vaaditun ajan (esiohjelmoitu kullekin testille) 
ja lukee kasetin, jonka jälkeen se näyttää valmiin testituloksen. READ NOW (LUE NYT) -
kehitysajastus ei ole käytettävissä tietyissä kokeissa, joihin vaaditaan Forced WALK AWAY 
(Pakotettu POISTU) -tila. 

 
READ NOW (LUE NYT) -tila saattaa olla kätevin suuria määriä analysoitaessa, sillä Sofia pystyy 
lukemaan nopeasti useita perättäisiä potilasnäytteitä. Käyttäjä annostelee potilasnäytteen 
kasettiin. Tämän jälkeen käyttäjä ajastaa manuaalisesti kehitysajan Sofian ulkopuolella. Tämä 
voidaan tehdä työtasolla tai työpöydällä ajastinta käyttäen. Katso vaadittava kehitysaika 
koekohtaisesta pakkausselosteesta. Kun kehitysaika päättyy, käyttäjä laittaa kasetin Sofiaan. Sofia 
lukee sen välittömästi ja näyttää testituloksen 1 minuutin sisällä. 
 

Järjestelmän osat 
Tarkista ennen kuljetuslaatikon avaamista, onko siinä selkeitä kuljetusvaurioita. Pura laite 
kuljetuslaatikosta ja tarkasta, onko laitteessa ja osissa vaurioita. 
 
Seuraavat järjestelmän osat toimitetaan jokaisen Sofian mukana: 
 
Sofia 
 Sofia integroidulla tulostimella 
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 tulostinpaperi 

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

 vaihtovirtajohto 

 tasavirtajohto 

 maakohtainen sovitin tai useampi 

Asennuspaketti 
 käyttöohje 

 pika-aloitusopas 

 takuukortti 

 viivakoodinlukija 

 viivakoodinlukijan teline 

 SD-kortti/kortit – testityyppitiedostot (sininen), kielitiedostot (keltainen)* ja tyhjä SD-kortti 

 kalibrointikasetti 
 
Katso Virenan mukana toimitettujen osien osalta Sofian valvontatilan asennusohjeet. 
 
Jos tarvitset lisätarvikkeita, ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 
(Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
 
Sofiassa käytettävät testipakkaukset, mukaan lukien testikasetit ja ulkoiset 
laaduntarkastusmateriaalit, toimitetaan erikseen. 
 
Quidelin edustajalta saat listan hyväksytyistä Sofia-kokeista. 
 
*Kielitiedostoja (keltainen) ei välttämättä toimiteta asennuspaketin mukana. Ota tarvittaessa 
yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen. 
 

Käyttäjätyypit 
Käyttäjät/laitteenhoitajat, joilla ei ole valvojan valtuutusta saavat suorittaa seuraavia toimintoja: 
 

 

 
Käyttäjä/ 

laitteenhoitaja 

 Sofian käynnistys 
 kalibroinnin suorittaminen 
 laaduntarkastuksen suorittaminen (ulkoiset tarkistukset) 
 testin suorittaminen potilasnäytteillä 
 tietojen tarkastelu (kalibrointi ja laaduntarkastus) 

 

Ohjeet näihin perustoimintoihin löytyvät Peruskäyttöohjeet-osiosta. 
Käyttäjät, joilla on valvojan valtuutus saavat suorittaa seuraavia toimintoja: 
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Valvoja 

(henkilöllä tulee olla hyväksytty 
kirjautumistunnus 

päästääkseen valvojan valikkoon) 

 testityyppien lataus 
 käyttäjien lisääminen tai 

poistaminen 
 asetusten lataaminen ja 

tallentaminen 
 testitietueiden 

tallentaminen 
 Sofia-laiteohjelman 

päivittäminen 
 kielten lataaminen 

 käyttäjähistorian näyttäminen 
 viestilokien näyttäminen 
 potilastulosten tarkastelu 
 tilastojen tarkastelu 
 asetusten muuttaminen 
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Järjestelmän näyttö ja näppäimistö 
 
Järjestelmän näyttö 
Sofiassa on 3,5 tuuman viisto LCD-värinäyttö, jota käytetään vuorovaikutteisesti käyttöliittymän 
kanssa. 
 

Järjestelmän näppäimistö 
Käyttöliittymässä on numeronäppäimistö ja muita toimintokohtaisia painikkeita (taulukko 1 ja 
kuva 1). 
 

Taulukko 1 
Näppäimistön kuvaus 

Painikkeen 
kuvake 

Painikkeen nimi Toiminto Käyttöesimerkki 

 
Numeronäppäimistö Numerotietojen syöttö Päivämäärän, ajan tai 

tunnusten syöttö 

 
Askelpalautin Taaksepäin palaaminen 

tietojen poistamiseksi 

Kursorin vasemmalla 
puolella olevan merkin 
poistaminen 

 
Desimaalipiste Desimaalipiste IP-osoitteet 

 

 

Ylös/alas/vasen/oikea -
nuolet 

Käyttöliittymässä 
navigointi Kentän valitseminen 

 
Poista Kasetin poistaminen 

Testauksen 
keskeyttäminen 
 

 Toimintonäppäimet 

Näytöllä kunkin 
näppäimen yläpuolella 
näkyvän 
valikkovaihtoehdon 
valitseminen 

OK-vaihtoehdon 
valinta ”Enter or Scan” 
(Syötä tai lue) -näytöllä 

 
Paperinsyöttö Paperinsyöttö 

Paperin lisääminen 
Sofiaan 
 

 
Tulosta Manuaalinen tulostus 

Edellisten tulosten 
tulostaminen 
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Kuva 1 

 
 

 
Järjestelmän käyttöliittymä 
 

Näyttökuvake Kuvaus 

 

Ilmoittaa, että Sofia on WALK AWAY (POISTU) 
-tilassa. 

 

Korttipaikassa on SD-kortti. 

 

Ilmoittaa, että Sofia on READ NOW (LUE NYT) 
-tilassa. 

 

Ilmoittaa, että valvoja on kirjautuneena 
Sofiaan. 
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Asennus, käyttöönotto ja käyttö 
 

Sofian käyttöönotto 

Sofian käyttöönotto 
 Aseta Sofia työpöydälle sähkövirtalähteen ulottuville. Laite on siirrettävä, joten se voidaan 

siirtää sopivaan paikkaan testausta varten. Varmista, että työtaso on vakaa, tasainen ja 
kuiva. Vältä suoraa auringonvaloa. 

 Varmista, että alustalla on tarpeeksi tilaa Sofialle ja viivakoodinlukijan telineelle. Tilaa tulee 
olla Sofian luukun avaamiselle ja sulkemiselle sekä johtojen kytkemiseen laitteen takaosan 
liitäntäportteihin. 

 Liitä tasavirtajohto Sofian takaosan virtaporttiin. Liitä maakohtainen vaihtovirtajohto 
tasavirtajohtoon ja saatavilla olevaan sähkövirtalähteeseen. 

 Liitä viivakoodinlukija Sofian takaosan PS2-porttiin (kuva 2). 

 

Kuva 2 

 
 

 

 

 SD-kortti – Kortti tulee asettaa Sofian kaaviomerkinnän mukaisesti. SD-kortti tulee asettaa 
siten, että sen kupariset kosketuspisteet osoittavat poispäin virtakytkimestä ja lovettu 
kulma osoittaa alas kuvan mukaisesti (kuva 3). Virena-reititin 

Huom: Tutustu Virena-reitittimen käyttöönoton osalta Sofian valvontatilan asennusohjeisiin, 
jotka toimitetaan erillisessä Virena-reitittimen pakkauksessa. 
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Kuva 3 

 

Paperin lisääminen 
Lisää paperia Sofian integroituun tulostimeen (kuva 4). 

 Nosta mustaa kahvaa ja avaa paperipesän kansi. 

 Aseta paperirulla Sofiaan siten, että paperin pää tulee rullan alapuolelta laitteenhoitajaa 
kohti. 

 Pidä paperin päätä laitteenhoitajaa kohden, laita paperipesän kansi takaisin paikalleen ja 
paina niin, että se napsahtaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4 Vierityspalkki 

 

Huom: Paperia ei tarvitse syöttää vierityspalkin läpi. 
 

Huom: Jos vierityspalkki irtoaa paperipesän kannesta, napsauta se takaisin paikalleen siten, 
että hammaspyörä on vasemmalla (kuva 4). 
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Käynnistys 
Käynnistä Sofia painamalla takapaneelin virtakytkintä (kuva 5). Pidä vaihtokytkintä painettuna 1–2 
sekunnin ajan, kunnes näyttöön syttyy valo. 
 
Kuva 5 

 
 
Sofia näyttää käynnistyksen edistymisnäytön ja suorittaa käynnistyksen itsetestauksen. 
Viivakoodinlukija pitää sirittävää ääntä käynnistyksen aikana. Kun käynnistys on suoritettu, 
Sofiaan tulee näkyviin Start Test (Aloita testi) -näyttö (kuva 6) ja Sofia on valmiina käyttöön. 
 
Kuva 6 

 
Kun Sofiaa käynnistetään ensimmäistä kertaa, näkyviin tulee Checking Internal Reference 
(Sisäisen viitteen tarkastus) -näyttö (kuva 7). Riippuen siitä, mikä luukku on asennettu, sisäinen 
viitetila ei välttämättä ole käytössä. Tässä tapauksessa testausta voi kuitenkin jatkaa. 
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Kuva 7 

 
Sisäisen viitteen tarkastuksen jälkeen Sofiassa pitää suorittaa kalibroinnintarkastus (kuva 8). 
Kalibroinnintarkastus tulee suorittaa ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. 
 
Kuva 8 

 
 

Kasettiluukut 
Sofiassa on kolme kasettiluukkua eri kokeiden testaukseen. Alla on kolme Sofian käyttäjille 
tarkoitettua kasettiluukkuversiota ja yhteensopivat kasettimallit (kuva 9). Saat lisätietoja 
ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa). 
Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
 
Kuva 9 

 
 

Vakiomallinen luukku 
(harmaa) 

 Quidelin 
vakiomallisille 
k t ill  
 

Hybridiluukku 
(sininen) 

 Usealle Quidelin 
kasettimallille 

Hybridiluukku (oranssi) 

 Vaaditaan 
kvantitatiivisiin 
kokeisiin 
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Valikkoasetuksissa navigointi 
Korosta valikossa haluamasi kohdat heti näytön alapuolella olevan ympyrän ylös/alas -nuolilla 
(kuva 10). 
 
Valitse MAIN MENU (PÄÄVALIKKO) -vaihtoehdot SELECT (VALITSE), BACK (TAKAISIN), OK tai 
CANCEL (PERUUTA) ympyrän vasemmalla ja oikealla puolella olevilla näppäimillä. 
 
Kuva 10 
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Järjestelmäasetukset 

 

Sisäänkirjautuminen valvojana 
Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohdan avulla valvoja voi käyttää lisätoimintoja ja 
turvallisuusasetuksia työympäristöstä ja Sofian sijainnista riippuen. 
 
SETTINGS (ASETUKSET) -valikkoon pääsee kirjautumalla sisään valvojana. Sofia toimitetaan 
valmistajalta valvojan oletuskirjautumistunnuksella, joka tulee vaihtaa, kun Sofiaa asennetaan 
ensimmäistä kertaa asiakkaan toimipaikassa. Valvojan oletustunnus on 1234. 

Set Default Mode and Print Options (Aseta oletustila ja tulostusvaihtoehdot) 
Oletustila 
Kun valvoja asettaa Sofian tiettyyn oletustilaan, siitä tulee normaali käyttötila, kunnes se 
muutetaan toiseksi. 
 
Valitse ylös/alas -nuolilla Mode (Tila). Valitse vasen/oikea -nuolilla kehittämistilaksi joko WALK 
AWAY (POISTU), READ NOW (LUE NYT) tai Locked WALK AWAY (Lukittu POISTU) (kuva 11). 
Vahvista valitsemalla OK-painike. 
 
Kuva 11 

 

Huom: Jos tehtaan oletustunnus on poistettu ja kaikki muut valvojan koodit ovat kadonneet tai 
unohtuneet, soita Quidelin tekniseen tukeen saadaksesi 1 päivän tilapäisen valvojan 
tunnuskoodin, jonka avulla käyttäjä voi luoda uuden valvojan tunnuskoodin. Saat apua 
ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa). 
Li ä h i j   i ll  4  
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Tulostusvaihtoehdot 
Valitse ylös/alas -nuolilla Auto Print Results (Autom. tulosten tulostus). 
 
Valitse vasen/oikea -nuolilla ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ). Auto Print Results ON (Autom. 
tulosten tulostus PÄÄLLÄ) pakottaa tulostimen tulostamaan automaattisesti jokaisen potilastestin, 
kalibroinnin ja laaduntarkastustuloksen kunkin toimenpiteen lopussa. 
 
Valitse OK-painike vahvistaaksesi ja palataksesi Settings (Asetukset) -näyttöön. 
 
Set Entry Requirement and Timeout (Aseta syöttövaatimus ja aikakatkaisu) 
Syöttövaatimukset asettamalla valvoja voi määritellä, mitä tietoja annetaan ennen testauksen 
suorittamista. 

 
Käyttäjätunnus pakollinen 
Valitse ylös/alas -nuolilla USER ID (KÄYTTÄJÄTUNNUS). Valitse vasen/oikea -nuolilla Required 
(Pakollinen) tai Optional (Vapaaehtoinen). 
 
Korosta seuraava vaihtoehto alas-nuolella. Paina OK vahvistaaksesi, että muutokset on tehty ja 
palataksesi Settings (Asetukset) -näytölle. 
 
Potilastunnus pakollinen 
Valitse ylös/alas -nuolilla Set Entry Requirements and Timeout (Aseta syöttövaatimukset ja 
aikakatkaisu) -valikossa PATIENT ID (POTILASTUNNUS). Valitse vasen/oikea -nuolilla Required 
(Pakollinen) tai Optional (Vapaaehtoinen). 
 
Korosta seuraava vaihtoehto alas-nuolella. Paina OK vahvistaaksesi, että muutokset on tehty ja 
palataksesi Settings (Asetukset) -näytölle. 
 
Tilausnumero pakollinen 
Valitse ylös/alas -nuolilla Set Entry Requirements and Timeout (Aseta syöttövaatimukset ja 
aikakatkaisu) -valikossa ORDER # (TILAUSNUMERO). Valitse vasen/oikea -nuolilla Required 
(Pakollinen) tai Optional (Vapaaehtoinen). 
 
Korosta seuraava vaihtoehto alas-nuolella. Paina OK vahvistaaksesi, että muutokset on tehty ja 
palataksesi Settings (Asetukset) -näytölle. 
 
Joutotilassa olevan tunnuksen aikakatkaisu 
Joutotilassa olevan tunnuksen aikakatkaisu määrittää ajan, jonka käyttäjätunnus voi olla 
sisäänkirjautuneena sekä voi aktiivisena käyttäjänä suorittaa eri testejä ja toimintoja. Kun 
aikakatkaisun aikaraja on umpeutunut, käyttäjän on syötettävä tunnusnumeronsa uudelleen. 
 
Valitse ylös/alas -nuolilla IDLE ID TIMEOUT (JOUTOTILASSA OLEVAN TUNNUKSEN AIKAKATKAISU). 
Syötä näppäimistöllä aikakatkaisun minuuttimääräksi 1–20. Paina OK vahvistaaksesi, että 
muutokset on tehty. 

Huom: Käyttäjätunnuksen, potilastunnuksen ja tilausnumeron vaatimuksiksi voidaan asettaa 
Required (Pakollinen) tai Optional. Jos asetus on Required, kentät tulee täyttää, jotta käyttäjä 
voi suorittaa potilastestin. 
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Set Calibration and QC (Aseta kalibrointi ja laaduntarkastus) 
Kalibrointimuistutus 
Syötä näppäimistöllä muistutusväli 2–30 päiväksi. 
 
Käyttöönoton jälkeen Sofia näyttää näyttömuistutuksen kalibroinnin suorituksesta. 
 
TÄRKEÄÄ: Kun muistutus on ilmestynyt näkyviin, testejä ei voi suorittaa ennen kuin kalibrointi on 
suoritettu onnistuneesti. 
 
Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus 
Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus vaatii koesarjan eränumeron ja viimeisen käyttöpäivän 
tallentamisen. 
 
Valitse ylös/alas -nuolilla Require QC Barcode (Laaduntarkastuksen viivakoodi pakollinen). Valitse 
vasen/oikea -nuolilla ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ). Jos asetus on ON (PÄÄLLÄ), käyttäjän 
täytyy lukea laaduntarkastuksen viivakoodi joka kerta, kun laaduntarkastustesti suoritetaan. Paina 
OK vahvistaaksesi, että muutokset on tehty ja palataksesi Settings (Asetukset) -näytölle. 
 
Set User Access Rights (Aseta käyttäjän käyttöoikeudet) 
Käyttäjän käyttöoikeuksien avulla valvoja voi määrittää, onko laitteenhoitajilla pääsy 
potilastietoihin. 
 
Access Patient Data (Pääsy potilastietoihin) 
Kun tämä on käytössä, muut käyttäjät kuin valvojat voivat tarkastella ja tulostaa vanhoja 
potilastestien tuloksia sillä edellytyksellä, että he ovat syöttäneet kelvollisen käyttäjätunnuksen. 
Kun tämä on pois käytöstä, muu käyttäjä kuin valvoja ei pääse potilasta koskeviin tietoihin. 
 
Valitse vasen/oikea -nuolilla ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ), ja valitse OK vahvistaaksesi ja 
poistuaksesi näytöstä. 
 

Huom: Jos useat käyttäjät käyttävät laitetta usein Sofia-testauksessa, suosittelemme 
lyhyempää joutotilaa. 
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Yleiset Sofian asetukset 

 

Set Location Name (Aseta sijainnin nimi) 
Sijainnin nimiasetuksissa voidaan asettaa klinikan, sairaalan, laboratorion tai lääkärin vastaanoton 
nimi, joka näkyy kaikissa tulosteissa. 
 
Valitse General Settings (Yleiset asetukset) -kohdasta SET LOCATION NAME (ASETA SIJAINNIN 
NIMI). 
 
Valitse vasen/oikea/ylös/alas -nuolilla yksi kirjain kerrallaan, luo enintään 15 merkkiä ja/tai 
välilyöntiä sisältävä nimi ja paina sitten OK. 
 
Kirjaimen voi poistaa painamalla näppäimistön ASKELPALAUTIN-painiketta. 
 
Koko syötteen voi poistaa valitsemalla Clear All (Poista kaikki) ja paina OK. 
 
Kun nimi on valmis, valitse Done (Valmis) ja paina OK palataksesi General Settings (Yleiset 
asetukset) -valikkoon. 
 
CANCEL (PERUUTA) -painiketta painamalla voi milloin tahansa peruuttaa edelliset muutokset ja 
palauttaa toimipaikan nimen edelliseen asetukseen. 

Set Language and Sound (Aseta kieli ja ääni) 
Oletuskieli 
Sofiaan voi ohjelmoida aina kaksi kieltä kerrallaan. Ensimmäinen kieli on automaattisesti ja 
oletuksena englanti, ja jos toinen kieli vaaditaan, voit ladata toisen kielen SD-kortilta tai 
pilvipalvelusta. Katso ohjeet Update (Päivittäminen) -osiosta. Tällä asetuksella valitaan Sofian 
näyttökieli. 
 
Valitse vasen/oikea -nuolilla englanti TAI toinen asennettu kieli (jos asennettu), ja valitse alas-
nuolella SET SOUND (ASETA ÄÄNI). 
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Äänen asettaminen 
Sofian ääniasetuksella valvoja voi määrittää, onko näppäimistöä painettaessa kuuluva piippaava 
ääni PÄÄLLÄ vai POIS PÄÄLTÄ. 
 
Valitse vasen/oikea -nuolilla ON (PÄÄLLÄ) tai OFF (POIS PÄÄLTÄ). Paina OK vahvistaaksesi ja 
palataksesi General Settings (Yleiset asetukset) -näyttöön. 

Set Date (Aseta päivämäärä) 
Päivämäärän asettaminen mahdollistaa kahden erilaisen päivämäärämuodon käyttämisen 
maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. 
 
Valitse General Settings (Yleiset asetukset) -valikossa SET DATE (ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ) 
päivittääksesi nykyisen päivän, kuukauden ja vuoden. Käyttäjä voi muuttaa esitetyksi 
päivämäärämuodoksi KK/PP/VVVV tai pp.kk.vvvv. 
 
Valitse ylös/alas -nuolilla muutettava parametri. 
 
Käytä muotokentissä vasen/oikea -nuolia. 
 
Valitse haluttu kenttä SET DATE (ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ) -kentissä ylös/alas -nuolilla ja syötä sitten 
oikeat numerot numeronäppäimistöllä. Huomaa, että vasen nuoli palaa taaksepäin ja poistaa jo 
näppäiltyjä merkkejä. 
 
Valitse OK vahvistaaksesi kaikki muutokset ja palataksesi General Settings (Yleiset asetukset) -
valikkoon, tai valitse CANCEL (PERUUTA) poistuaksesi tekemättä muutoksia. 

Set Time (Aseta aika) 
Ajan asettaminen mahdollistaa kahden erilaisen aikamuodon käyttämisen maakohtaisten 
vaatimusten mukaisesti. 
 
Käyttäjä voi muuttaa esitetyksi aikamuodoksi 12 h tai 24 h. 
 
Valitse SET TIME (ASETA AIKA) -kentissä vasen/oikea -nuolilla 12 h tai 24 h. Valitse sitten ylös/alas 
-nuolilla tunnit ja minuutit. Syötä sitten numeronäppäimistöllä oikea aika. 
 
Jos 12 h valitaan, valitse vasen/oikea -nuolilla AM tai PM. Jos 24 h valitaan, aika tulee syöttää 
kyseisessä muodossa. 
 
Valitse OK vahvistaaksesi kaikki muutokset ja palataksesi General Settings (Yleiset asetukset) -
valikkoon, tai valitse CANCEL (PERUUTA) poistuaksesi tekemättä muutoksia. 
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Testityyppien lataus 

 
 
Jokaista uutta koetta tai testiä varten tarvitaan uusi testityyppitiedosto. Nämä testityyppitiedostot 
voidaan asentaa SD-kortilta tai pilvipalvelusta. Jotta testityyppitiedostot voidaan ladata 
pilvipalvelusta, Sofiassa tulee olla laiteohjelma 2.0 tai uudempi versio. 
 
Valitse LOAD TEST TYPES (LATAA TESTITYYPIT) Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohdasta. 

Testityyppien lataus SD-kortilta 
Valitse Load Test Types from SD Card (Lataa testityypit SD-kortilta) ladataksesi Sofian uudet 
testityyppitiedostot. Aseta asennettavat testitiedostot sisältävä SD-kortti (sininen) korttipaikkaan 
ja valitse OK. Sofia lataa SD-kortin sisältämät testityypit, jos niitä ei ole vielä Sofiassa. 
 
Sofia näyttää juuri asennetut testityypit. Jos sama testityyppitiedoston versio on jo asennettu, 
tilana on ”old” (vanha). Vahvista asennus painamalla OK. 

Testityyppien lataus pilvipalvelusta 
Valitse Load Test Types from Cloud (Lataa testityypit pilvipalvelusta) ladataksesi Sofian uudet 
testityyppitiedostot. Valitse OK yhdistääksesi pilvipalveluun. Paina BACK (TAKAISIN) poistuaksesi 
asennuksen valmistuttua. Sofia lukee pilvipalvelun uudet asennettavat testityyppitiedostot ja 
näyttää juuri asennetut testityyppitiedostot. 

 
Jos testityyppitiedostojen lataaminen pilvipalvelusta ei onnistu, katso lisätietoja IP-osoitteesta ja 
porttinumerosta sivun 41 Update Setting (Asetuksen päivittäminen) -osiosta. 
 
Testaa pilviyhteys 

 
Valitse Test Cloud Connection (Testaa pilviyhteys) vahvistaaksesi reitittimen yhteyden. 
 

Huom: Kun testityyppitiedostoja ladataan pilvipalvelusta, älä irrota Sofian virtajohtoa tai 
sammuta sitä. 

Huom: Pilviyhteyden testausvaihtoehtoa ei vaadita jokaiseen päivitykseen tai asennukseen. 
Sitä käytetään vianmääritykseen, kun Sofia ei asenna päivityksiä oikein. 
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Jos yhteys pilvipalveluun on luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer can be connected to 
Cloud” (Analysaattori voidaan yhdistää pilvipalveluun). Paina sitten OK. Sofia on nyt yhdistetty 
pilvipalveluun. 
 
Jos yhteyttä pilvipalveluun ei ole luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer cannot be connected 
to Cloud” (Analysaattoria ei voi yhdistää pilvipalveluun). Vahvista kaikki asetukset ja yhteydet 
tutustumalla osioihin Sofian ja Virena-reitittimen yhteyden asennus sekä Set Network 
Configuration (Aseta verkon määritys). 
 
Jos reitittimen tai pilvipalvelun yhteyksien määritys ei onnistu, ota yhteyttä Quidelin tekniseen 
tukeen. Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
 

Käyttäjien hallinta 

 
 

Add User (Lisää käyttäjä) 
Tarkastele ponnahdusvalikkoa valitsemalla Options (Vaihtoehdot) -ruutu Manage Users 
(Käyttäjien hallinta) -näytöstä. Valitse ylös/alas -nuolilla Add User (Lisää käyttäjä). 
 
Syötä tunnusnumero numeronäppäimistöllä tai viivakoodinlukijalla. Käyttäjätunnuksen tulee olla 
numeerinen ja sisältää vähintään 4 numeroa. 
 
Valitse sitten ylös/alas -nuolilla käyttäjätyyppi ja vasen/oikea -nuolilla Operator (Laitteenhoitaja) 
tai Supervisor (Valvoja). 
 
Paina Save & Next (Tallenna & Seuraava) -painiketta, kun molemmat kentät on täytetty. 
 
Valitse vasen/oikea/ylös/alas -nuolilla yksi kirjain kerrallaan ja paina sitten OK luodaksesi nimen 
(kuva 12). 
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Kuva 12 

 

Kirjaimen voi poistaa painamalla näppäimistön ASKELPALAUTIN-painiketta . 
 
Koko syötteen voi poistaa valitsemalla Clear All (Poista kaikki) ja paina OK. 
 
Kun nimi on luotu, valitse Done (Valmis) ja paina OK. 
 
BACK (TAKAISIN) -painiketta painamalla voi milloin tahansa peruuttaa kaikki edelliset muutokset 
ja palauttaa nimen edelliseen asetukseen. 

Edit User (Muokkaa käyttäjää) 
Tarkastele ponnahdusvalikkoa valitsemalla Options (Vaihtoehdot) -ruutu Manage Users 
(Käyttäjien hallinta) -näytöstä. Valitse Edit User (Muokkaa käyttäjää) muokataksesi käyttäjän 
nimeä. 
 
Syötä tunnusnumero numeronäppäimillä tai viivakoodinlukijalla. 
 
Muokkaa käyttäjänimeä ylös/alas/vasen/oikea -nuolilla. Tallenna muokkaukset valitsemalla Done 
(Valmis) ja paina sitten OK. 
 
Paina BACK (TAKAISIN) palataksesi User Management Settings (Käyttäjien hallinta-asetukset) -
kohtaan. 
 
Paina CANCEL (PERUUTA) palataksesi Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohtaan. 

Delete User (Poista käyttäjä) 
Korosta poistettava käyttäjätunnus. Tarkastele ponnahdusvalikkoa valitsemalla Options 
(Vaihtoehdot) -ruutu Manage Users (Käyttäjien hallinta) -näytöstä, ja valitse sitten Delete User 
(Poista käyttäjä) poistaaksesi käyttäjän laitteesta. 
 
Paina BACK (TAKAISIN) palataksesi User Management Settings (Käyttäjien hallinta-asetukset) -
kohtaan. 
 
Paina CANCEL (PERUUTA) palataksesi Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohtaan. 
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Tietojen tarkastelu 

 

Review Patient Results (Tarkastele potilastuloksia) 
Potilastulokset sisältävät tietueet edellisistä suoritetuista potilastesteistä. Tuloksista voidaan 
hakea tiettyjä tuloksia, ja käyttäjällä on pääsy vain, jos valvoja on ottanut käyttöön Access Patient 
Data (Pääsy potilastietoihin) -toiminnon. 
 
Etsi tiettyjä tuloksia valitsemalla OPTIONS (VAIHTOEHDOT) ja sitten SEARCH (HAE). 
 
Potilastulosten hakunäytöllä käyttäjä voi tehdä haun tai suodattaa tulokset seuraavien tietojen 
perusteella: 
 Patient ID (Potilastunnus) 
 User ID (Käyttäjätunnus) 
 Test Type (Testityyppi) 
 Result (Tulos) 

 
Valitse suodatuskriteerit vasen/oikea/ylös/alas -nuolilla. Valitse SEARCH (HAE) suodattaaksesi 
tulokset. 
 
Pienempi määrä tuloksia näytetään tilana Filtered Patient Results (Suodatetut potilastulokset). 
 
Valitse Options (Vaihtoehdot) ja All Results (Kaikki tulokset), jotta kaikki tulokset näytetään. 
 
Missä tahansa potilastulosten luettelossa voidaan näyttää yksityiskohtaiset tulokset korostamalla 
näytettävä tulos sekä valitsemalla OPTIONS (VAIHTOEHDOT) ja DETAILS (TIEDOT). 
Tämä näyttö on pääasiallisesti sama kuin alkuperäinen tulosnäyttö, kun testi alun perin 
suoritettiin ja näytettiin. 
 
Valitse Print (Tulosta) -painike          tulostaaksesi tulokset. Valitse BACK (TAKAISIN) -painike 
palataksesi tuloksiin. Valitse BACK (TAKAISIN) -painike uudelleen palataksesi Review data 
(Tarkastele tietoja) -näyttöön. 

Review QC Results (Tarkastele laaduntarkastustuloksia) 
Laaduntarkastustulokset sisältävät tietueet edellisistä suoritetuista laaduntarkastustesteistä 
(positiivinen ja negatiivinen tarkistus). Tuloksiin voi kohdistaa haun tiettyjen tulosten löytämiseksi. 

Huom: Käyttäjien maksimimäärä on 400. 
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OPTIONS (VAIHTOEHDOT) -painikkeella hakutoiminto pystyy paikallistamaan 
laaduntarkastustulosten tiedot samalla tavalla kuin potilastestien tulokset. Valitse BACK 
(TAKAISIN) -painike palataksesi Review data (Tarkastele tietoja) -näyttöön. 

Review Calibration Results (Tarkastele kalibroinnin tuloksia) 
Sofian kalibrointitulokset sisältävät tietueet edellisistä suoritetuista kalibrointitesteistä. 
 
Suoritettujen kalibrointien luettelo tulee näkyviin. 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi Review data (Tarkastele tietoja) -näyttöön. 

View Lot Status (Näytä erän tila) 
QC Lot Status (Laaduntarkastuksen erän tila) 
Laaduntarkastuksen erän tila näyttää laaduntarkastuspakkaukset/koe-erät ja niiden viimeiset 
käyttöpäivät. Sofia tallentaa nämä tiedot, kun suoritetaan laaduntarkastukset. 
 
Tässä näkyy laaduntarkastusmenettelyn käsittelemien pakkausten/erien luettelo viimeisten 
käyttöpäivien kera. 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi View Lot Status (Näytä erän tila) -näyttöön. Valitse 
BACK (TAKAISIN) -painike uudelleen palataksesi Review data (Tarkastele tietoja) -osioon. 
 
Calibrator Lot Status (Kalibroijaerän tila) 
Kun koe vaatii kalibroijan käyttöä, tässä näkyy laaduntarkastusmenettelyn käsittelemien 
pakkausten/erien luettelo viimeisten käyttöpäivien kera. 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi Review data (Tarkastele tietoja) -näyttöön. 

View Test Types (Näytä testityypit) 
Tässä näytetään asennettujen testityyppien luettelo ja ladattu versionumero. 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi View Lot Status (Näytä erän tila) -näyttöön. Valitse 
BACK (TAKAISIN) -painike uudelleen palataksesi Review data (Tarkastele tietoja) -näyttöön. 
 

Sofian tilastot 
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View Analyzer Info (Näytä analysaattorin tiedot) 
Analysaattorin tietonäytössä ovat seuraavat tiedot: Firmware version (Laiteohjelman versio), 
Bootware Version (Bootware-versio), Hardware Version (Laitteistoversio), Number of Scans 
(Lukujen määrä) ja Sofia Serial Number (Sofian sarjanumero). 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi Statistics (Tilastot) -näyttöön. 

View User History (Näytä käyttäjähistoria) 
Käyttäjähistoriaosion avulla valvoja voi tarkastella seuraavia tietoja: User ID (Käyttäjätunnus), 
Name (Nimi) ja User Type (Käyttäjätyyppi). 
 
Ylös/alas -nuolilla korostetaan näytettävä käyttäjä ja sitten valitaan DETAILS (TIEDOT). 
 
DETAILS (TIEDOT) -kohdassa valvoja voi tarkastella valitun käyttäjän suorittamia eri testityyppejä 
sekä positiivisten, negatiivisten, kvantitatiivisten tai hylättyjen tulosten määrää. 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi käyttäjähistorianäyttöön. Valitse BACK (TAKAISIN) -
painike uudelleen palataksesi Statistics (Tilastot) -näyttöön. 

View Message Log (Näytä viestiloki) 
Tässä näytetään viestikoodi päivämäärällä ja ajalla. 
 
Valitse BACK (TAKAISIN) -painike palataksesi Statistics (Tilastot) -näyttöön. 

 
 
 

 

Load/Save (Lataa/tallenna) 

 

Save Settings to SD Card (Tallenna asetukset SD-kortille) 
Jos haluat tallentaa jonkin Sofian tiedot toiseen Sofiaan, voit kloonata ensimmäisen laitteen 
asetukset ja kopioida ne toiseen Sofiaan.   
 
Valitse Save Settings to SD Card (Tallenna asetukset SD-kortille) valikosta Load/Save 
(Lataa/tallenna). 
 

Huom: Sekä käyttäjähistoria että viestiloki voidaan tulostaa Print (Tulosta) -painikkeella. 
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Laita korttipaikkaan tyhjä formatoitu SD-kortti ja valitse OK tallentaaksesi Sofian asetustiedot. Kun 
tallennus on valmis, poista SD-kortti ja paina OK. 
 
Kun Sofiaa kloonataan, kaikki asetukset siirretään, mukaan lukien testityyppitiedostot. 
Käyttähistoriaa, erän tilaa sekä laaduntarkastuksen ja testien tietoja ei siirretä. 

Load Settings From SD Card (Lataa asetukset SD-kortilta) 
Valitse Load Settings from SD Card (Lataa asetukset SD-kortilta) valikosta Load/Save 
(Lataa/tallenna). 
 
Jotta voit ladata Sofian asetukset toiseen Sofiaan, laita korttipaikkaan ”pää-Sofian” SD-kortti, joka 
sisältää haluamasi kloonattavat tiedot. Valitse OK. 
 
Kun näyttö ilmoittaa, että tiedot on ladattu onnistuneesti, poista SD-kortti ja valitse OK. 

Save Test Records to SD Card (Tallenna testitietueet SD-kortille) 
Testitietueet voidaan viedä pöytätietokoneelle varmuuskopiointia tai analysointia varten. 
 
Jos Sofiaan laitetaan ennen käyttöä tyhjä SD-kortti, luodaan kolme ”csv”-tiedostoa: yksi potilaalle, 
yksi laaduntarkastukselle ja yksi kalibroinnille. Joka kerta, kun potilas-, laaduntarkastus- tai 
kalibrointikasetti suoritetaan, tulos lisätään sopivaan SD-kortin tiedostoon. 
 
Valitse Save Test Records to SD Card (Tallenna testitietueet SD-kortille) valikosta Load/Save 
(Lataa/tallenna). 
 
Laita korttipaikkaan tyhjä formatoitu SD-kortti ja valitse OK tallentaaksesi Sofian tietueen. 
Kun tallennus on valmis, poista SD-kortti ja valitse OK. 

 
 

Update (Päivittäminen) 

 

Huom: Kaikkien testitulosten viralliset tietueet näytetään ja/tai tulostetaan. Tallennetut tiedot 
(testitulokset) ovat vain käyttömukavuutta varten ja ainoastaan valvoja voi hallinnoida niitä. 
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Sofia-laiteohjelman lataaminen 
Quidel voi toisinaan julkaista laiteohjelmapäivityksiä Sofian toiminnallisuuden parantamiseksi. 
Nämä päivitykset voidaan asentaa SD-kortilta tai pilvipalvelusta. Jotta uusin laiteohjelma voidaan 
ladata pilvipalvelusta, Sofiassa tulee olla laiteohjelma 2.0 tai uudempi versio. 

Laiteohjelman lataaminen SD-kortilta 
Laita korttipaikkaan SD-kortti, joka sisältää asennettavan laiteohjelman. 
 
Valitse Load Firmware from SD Card (Lataa laiteohjelma SD-kortilta) ladataksesi uuden Sofia-
laiteohjelman. Sofia lukee uuden asennettavan laiteohjelman version SD-kortilta ja näyttää Load 
Analyzer Firmware (Lataa analysaattorin laiteohjelma) -vahvistusnäytön. 
 
Valitse OK vahvistaaksesi asennuksen. 
 
Sofia suorittaa asennuksen itse ja käynnistyy sitten normaalissa aloitusnäytössä. 

Laiteohjelman lataaminen pilvipalvelusta 
Valitse Load Firmware from Cloud (Lataa laiteohjelma pilvipalvelusta) ladataksesi uuden Sofia-
laiteohjelman. Sofia lukee uuden asennettavan laiteohjelman version pilvipalvelusta ja näyttää 
Load Analyzer Firmware (Lataa analysaattorin laiteohjelma) -vahvistusnäytön. 
 
Valitse OK vahvistaaksesi asennuksen. 
 
Sofia suorittaa asennuksen itse ja sitten käynnistyy. 

 
Jos laiteohjelman lataaminen pilvipalvelusta ei onnistu, katso lisätietoja IP-osoitteesta ja 
porttinumerosta sivun 41 Update Settings (Päivitysasetukset) -osiosta. 

Testaa pilviyhteys 

 
Valitse Test Cloud Connection (Testaa pilviyhteys) vahvistaaksesi reitittimen yhteyden. 
 
Jos yhteys pilvipalveluun on luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer can be connected to 
Cloud” (Analysaattori voidaan yhdistää pilvipalveluun). Paina sitten OK palataksesi Main Menu 
(Päävalikko) -kohtaan. Sofia on nyt yhdistetty pilvipalveluun. 
 
Jos yhteyttä pilvipalveluun ei ole luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer cannot be connected 
to Cloud” (Analysaattoria ei voi yhdistää pilvipalveluun). Paina sitten OK palataksesi Main Menu 
(Päävalikko) -kohtaan. Vahvista kaikki asetukset ja yhteydet tutustumalla osioihin Sofian ja 
Virena-reitittimen yhteyden asennus sekä Set Network Configuration (Aseta verkon määritys). 
 

Huom: Älä irrota Sofian virtajohtoa tai sammuta sitä laiteohjelman asennuksen aikana. 
Laiteohjelman päivittäminen saattaa kestää jopa 15 minuuttia. 

Huom: Pilviyhteyden testausvaihtoehtoa ei vaadita jokaiseen päivitykseen tai asennukseen. 
Sitä käytetään vianmääritykseen, kun Sofia ei asenna päivityksiä oikein. 
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Jos reitittimen tai pilvipalvelun yhteyksien määritys ei onnistu, ota yhteyttä Quidelin tekniseen 
tukeen. Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 

Kielitiedoston lataaminen 
Sofiaa voi käyttää useilla kielillä. Samanaikaisesti voi olla tallennettuna kuitenkin kaksi kieltä. 
Kielitiedostot voidaan asentaa SD-kortilta tai pilvipalvelusta. Jotta uusin kielitiedosto voidaan 
ladata pilvipalvelusta, Sofiassa tulee olla laiteohjelma 2.0 tai uudempi versio. 

Kielitiedoston lataaminen SD-kortilta 
Valitse Load Language File from SD Card (Lataa kielitiedosto SD-kortilta) ladataksesi uuden 
kielitiedoston. 
 
Laita korttipaikkaan oikea kielitiedoston sisältävä SD-kortti (keltainen) ja valitse OK. Odota, että 
kielitiedostoa luetaan ja valitse sitten OK vahvistaaksesi asennuksen. Kun kieli on ladattu oikein, 
poista SD-kortti ja valitse OK palataksesi Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohtaan. Valikko 
näytetään nyt juuri asennetulla kielellä. 

Kielitiedoston lataaminen pilvipalvelusta 
Valitse Load Language File from Cloud (Lataa kielitiedosto pilvipalvelusta) ladataksesi uuden 
kielitiedoston. 
 
Odota, että kielitiedostoa luetaan ja valitse sitten OK vahvistaaksesi asennuksen. Kun kieli on 
ladattu oikein, valitse OK palataksesi Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohtaan. Valikko 
näytetään nyt juuri asennetulla kielellä. 

 
Jos kielitiedoston lataaminen pilvipalvelusta ei onnistu, katso lisätietoja IP-osoitteesta ja 
porttinumerosta sivun 41 Update Settings (Päivitysasetukset) -osiosta. 

Testaa pilviyhteys 

 
Valitse Test Cloud Connection (Testaa pilviyhteys) vahvistaaksesi reitittimen yhteyden. 
 
Jos yhteys pilvipalveluun on luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer can be connected to 
Cloud” (Analysaattori voidaan yhdistää pilvipalveluun). Paina sitten OK palataksesi Main Menu 
(Päävalikko) -kohtaan. Sofia on nyt yhdistetty pilvipalveluun. 
 
Jos yhteyttä pilvipalveluun ei ole luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer cannot be connected 
to Cloud” (Analysaattoria ei voi yhdistää pilvipalveluun). Paina sitten OK palataksesi Main Menu 
(Päävalikko) -kohtaan. Vahvista kaikki asetukset ja yhteydet tutustumalla osioihin Sofian ja 
Virena-reitittimen yhteyden asennus sekä Set Network Configuration (Aseta verkon määritys). 
 

Huom: Kun kielitiedostoja ladataan pilvipalvelusta, älä irrota Sofian virtajohtoa tai sammuta 
sitä. 

Huom: Pilviyhteyden testausvaihtoehtoa ei vaadita jokaiseen päivitykseen tai asennukseen. 
Sitä käytetään vianmääritykseen, kun Sofia ei asenna päivityksiä oikein. 
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Jos reitittimen tai pilvipalvelun yhteyksien määritys ei onnistu, ota yhteyttä Quidelin tekniseen 
tukeen. Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
 

Kalibroinnintarkastus 

 
Kalibroinnintarkastus on pakollinen toiminto, jolla varmistetaan laitteen optimaalinen 
suorituskyky tarkistamalla Sofian sisäinen optiikka ja toiminnot. 
 
TÄRKEÄÄ: Kalibroinnintarkastus tulee suorittaa 30 päivän sisällä ennen potilasnäytteiden 
testausta. 
 
Katso kalibroinnintarkastuksen tiheys koekohtaisesta pakkausselosteesta. 

Sofia-kalibroinnintarkastuksen suorittaminen 
Käytä kalibroinnintarkastukseen erityistä Sofian mukana toimitettua kalibrointikasettia. 
Aseta kalibrointikasetti kehotettaessa Sofiaan ja sulje luukku varovasti. Sofia suorittaa 
kalibroinnintarkastuksen automaattisesti. 
 
Kalibrointikasetti poistuu automaattisesti, kun kalibrointi on valmis. 
 
Valitse OK palataksesi Main Menu (Päävalikko) -kohtaan, kun kalibrointi on valmis. 
 

Tärkeää: Säilytä kalibrointikasettia käyttökertojen välillä sen mukana toimitetussa 
säilytyspussissa huoneenlämmössä (15–30 °C). Vääränlainen säilytys saattaa 
vaurioittaa kalibrointikasettia, minkä seurauksena Sofian kalibroinnintarkastus 
saattaa epäonnistua. 

Calibration Results (Kalibroinnin tulokset) 
Sofia näyttää ”Calibration Results” (Kalibroinnin tulokset) , joka tarkoittaa, että 
kalibroinnintarkastus on suoritettu. Tulokset ovat joko ”Passed” (Hyväksytty) tai ”Failed” (Hylätty). 
 
Kalibroinnin tulokset tallennetaan ja voidaan palauttaa Sofian Review Calibration Results 
(Tarkastele kalibroinnin tuloksia) -toiminnolla Review Data (Tarkastele tietoja) -valikossa (sivu 29). 

 

HUOM: Jos kalibroinnintarkastuksen suoritus epäonnistuu, ilmoita siitä paikan päällä olevalle 
valvojalle tai ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa). 
Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
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Laaduntarkastuksen suorittaminen 

 
Ulkoiset laaduntarkastukset (QC) voidaan testata, jotta varmistetaan, että koekohtaiset 
reagenssit, kasetit ja koemenettelyt toimivat oikein. 
 
Voidaksesi suorittaa ulkoiset tarkistukset, katso jokaisen yksittäisen testin ohjeet koekohtaisesta 
pakkausselosteesta.   

Laaduntarkastustulokset 
Näytetyt tulokset tallennetaan ja voidaan palauttaa Review QC Results (Tarkastele 
laaduntarkastustuloksia) -toiminnolla Review Data (Tarkastele tietoja) -valikossa. 
 
Valitse OK suorittaaksesi laaduntarkastusprosessin loppuun ja palataksesi Main Menu (Päävalikko) 
-kohtaan. 
 
Jos laaduntarkastuksia ei hyväksytä, toista ulkoinen tarkistusprosessi tai ota yhteyttä valvojaan tai 
Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa) saadaksesi apua ennen 
potilasnäytteiden testaamista. Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
 

Potilasnäytteiden testaaminen 

 

 
Valitse Main Menu (Päävalikko) -kohdassa RUN TEST (SUORITA TESTI) palataksesi Start Test 
(Aloita testi) -näyttöön. 
 
Ennen käyttäjätunnuksen tai näytetietojen syöttämistä: 

 Valitse haluamasi kehittämistila: WALK AWAY (POISTU) tai READ NOW (LUE NYT) (katso 
näiden kehittämistilojen kuvaukset sivulta 13). 

 Nykyinen (tai oletusarvoinen) kehittämistila näytetään Start Test (Aloita testi) -näytön 
yläosassa (kuva 13). Jos oletustila on haluttu tila, muutoksia ei tarvitse tehdä. 

Huom: Kun suoritetaan positiivisia ja negatiivisia tarkistuksia kvalitatiivisella testillä, 
positiivinen tarkastus täytyy suorittaa ensin ennen negatiivista tarkastusta. 

TÄRKEÄÄ: Katso kunkin yksittäisen testin osalta koekohtaisesta pakkausselosteesta ohjeet 
testikasettien valmisteluun potilasnäytteillä. 
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Kuva 13 

 
 Jos valvoja on asettanut oletustilaksi Locked WALK AWAY (Lukittu POISTU) -tilan, käyttäjä 

voi testata vain WALK AWAY (POISTU) -tilassa. 

 Kokeesta riippuen Sofia saattaa suorittaa testin automaattisesti Forced WALK AWAY 
(Pakotettu POISTU) -tilassa.  Tässä tapauksessa työtilaan ei tarvitse tehdä muutoksia. 

Kehittämistilan muuttaminen 

 
Valitse haluamasi kehittämistila ylös/alas -nuolilla. Vahvista sitten valitsemalla OK. 
 
Sofia palaa sitten Start Test (Aloita testi) -näyttöön ja näyttää juuri valitun kehittämistilan. 

Käyttäjätunnuksen syöttäminen 
Käyttäjätunnus voidaan syöttää viivakoodinlukijan avulla tai manuaalisesti näppäimistöllä. 
 
Korosta nuolilla User ID (Käyttäjätunnus) -kenttä Start Test (Aloita testi) -näytössä. Lue 
viivakoodinlukijalla (kuva 14) viivakoodi käyttäjän henkilöllisyyskortista tai syötä tiedot 
manuaalisesti Sofian numeronäppäimistöllä. 

Potilastunnuksen syöttäminen 
Potilastunnus voidaan syöttää viivakoodinlukijan avulla tai manuaalisesti näppäimistöllä. 
 
Korosta nuolilla Patient ID (Potilastunnus) -kenttä Start Test (Aloita testi) -näytössä. Lue 
viivakoodinlukijalla potilastunnus potilaskortista tai jostakin muusta lähteestä tai syötä tiedot 
manuaalisesti valitsemalla alfasyöte α ja käyttämällä Sofian numeronäppäimistöä. 
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Kuva 14 

 

Tilausnumeron syöttäminen, jos sovellettavissa 
Korosta nuolilla Order # (Tilausnumero) -kenttä Start Test (Aloita testi) -näytössä. Lue 
viivakoodinlukijalla tilausnumero potilastestistä tai jostakin muusta lähteestä tai syötä tiedot 
manuaalisesti valitsemalla alfasyöte α ja käyttämällä Sofian numeronäppäimistöä. 
 
Testimenettely 
Jatka WALK AWAY (POISTU) -kehittämistilassa suoraan seuraaviin vaiheisiin heti kun potilasnäyte 
on käsitelty ja lisätty testikasettiin. Älä anna kasetin kehittyä Sofian ulkopuolella. 
 
Jos olet READ NOW (LUE NYT) -kehittämistilassa, muista ennen seuraavaan vaiheeseen jatkamista 
ajastaa manuaalisesti potilasnäytteen testikasetin testin kehittyminen Sofian ulkopuolella 
huoneenlämmössä vaadituksi ajaksi (kuten määritelty koekohtaisessa pakkausselosteessa). 

Paina START Test (Aloita testi) 
Sofian luukku avautuu automaattisesti. 
 
Laita testikasetti luukkuun ja sulje luukku varovasti (kuva 15). 
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Kuva 15 

 
 
Kun luukku on suljettu, Sofia käynnistyy automaattisesti ja näyttää etenemisen näytöllä. 

Potilastestien tulokset 
Kun testi on valmis, Sofian näytöllä näkyvät sekä potilasnäytetestien että sisäisen 
menettelyvalvonnan tulokset. 
 
Tulokset tulostetaan automaattisesti integroidussa tulostimessa, jos Auto Print (Autom. tulostus) -
vaihtoehto on valittu oletusasetukseksi. Tulokset voidaan myös tulostaa painamalla Sofian PRINT 
(TULOSTA) -painiketta. 
 
Katso koekohtaisesta pakkausselosteesta tietoja yksittäisten testien tulkitsemisesta. 

 
Jos menettelyvalvonnan tulos on ”Invalid” (Hylätty), toista testi uudella potilasnäytteellä ja 
uudella kasetilla. Testaa uusi potilasnäyte valitsemalla Start New Test (Aloita uusi testi). 
 

Huom: Kun yksittäisen testikasetin tulokset on luotu, Sofia ei hyväksy kyseistä kasettia enää 
toista kertaa. 
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Verkon määritys 

 
Valitse ylös/alas -nuolilla Network Configuration (Verkon määritys) -kohdassa muokattava kenttä. 
 
Valitse vasen/oikea -nuolilla IP (internet-protokolla) -osoitteeksi ”Manual” (Manuaalinen) tai 
”DHCP”. Syötä numeronäppäimistöllä osoite ja numerot kohtiin Network Addess (Verkon osoite), 
Subnet Mask (Aliverkon maski), Gateway (Yhdyskäytävä) ja Port Number (Porttinumero) (kuva 16). 
Valitse OK tallentaaksesi muutokset ja poistuaksesi. 
 
Kuva 16 
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Update Settings (Päivitysasetukset) 

 
Jotta testityyppitiedostot, kielitiedostot tai laiteohjelma voidaan ladata pilvipalvelusta, Sofialle 
tulee asettaa tietty IP-osoite ja porttinumero. 
 
Sofian oletusarvoinen IP-osoite ja porttinumero (kuva 17) asetetaan yhteensopiviksi Virena-
reitittimen kanssa, kun reititin johdotetaan suoraan Sofiaan. Saat lisätietoja muista määrityksistä 
ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen. 
 
Kuva 17 
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LIS-laboratoriotietojärjestelmä (Laboratory Information System) 

 

LIS-parametrit ja asetukset 
Valitse Set LIS Parameters (Aseta LIS-parametrit) ja syötä numeronäppäimistöllä LIS Address (LIS-
osoite) lomakkeeseen. Valitse ylös/alas -nuolilla Port Number (Porttinumero) ja syötä sitten 
numeronäppäimistöllä numero. 
 
Valitse vaihtoehtojen Auto Send (Autom. lähetys) ja Queue Results (Jonotulokset) osalta 
vasen/oikea/ylös/alas -nuolilla Off (Pois päältä) tai On (Päällä). Valitse OK tallentaaksesi 
muutokset ja poistuaksesi (kuva 18). 
 
Kuva 18 
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Tulosten lähettäminen LIS-järjestelmään 

 
Kun Send Results to LIS (Lähetä tulokset LIS-järjestelmään) on valittu, näytössä näkyvät seuraavat 
vaihtoehdot: 
 Send Unsent Results (Lähetä lähettämättömät tulokset) 

 Send Last Result (Lähetä viimeisin tulos) 

 Send All Results (Lähetä kaikki tulokset) 

 Send All Patient Results (Lähetä kaikki potilastulokset) 

 Send All QC Results (Lähetä kaikki laaduntarkastustulokset) 

 Test LIS Connection (Testaa LIS-yhteys) 
 
Kun valitset lähetettävät tulokset, näytöllä näkyy viesti Sending to LIS – Please Wait (Lähetetään 
LIS-järjestelmään – ole hyvä ja odota). 
 
Jos tietojen lähettäminen onnistui, näytölle tulee viesti Data were transmitted successfully 
(Tiedot siirrettiin onnistuneesti). 

 

Huom: Jos LIS-järjestelmän tai VALV-järjestelmän autom. lähetystoiminto on päällä, eikä 
tulosten siirto onnistu, Sofia yrittää uudelleen aina 5 minuutin toimettomuuden jälkeen, 
kunnes yhteys reitittimeen tai palvelimeen on luotu. 
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Valvontatila 

 

Sofian ja Virena-reitittimen yhteyden asennus 
Tutustu Sofian valvontatilan asennusohjeisiin, jotka toimitetaan erillisessä Virena-reitittimen 
pakkauksessa. 

Set Network Configuration (Aseta verkon määritys) 
Tutustu Verkon määritys -osioon (sivu 39). 
 
Vieritä kohtaan Set IP Address (Aseta IP-osoite) ja varmista, että Manual  (Manuaalinen) on 
valittu; katso kuva 19. Vieritä kohtaan Network Address (Verkon osoite) ja syötä IP-verkon 
osoitteeksi 192.168.0.5. Vahvista, että kaikki Sofian määritykset, kuten Subnet Mask (Aliverkon 
maski), Gateway (Yhdyskäytävä) ja Port Number (Porttinumero), täsmäävät kuvan 19 tietojen 
kanssa. Jos ne eivät täsmää, syötä oikeat numerot. Valitse sitten OK. 
 
Kuva 19 

 
Odota 1 minuutti, ja siirry sitten Statistics (Tilastot) -kohdan alla olevaan View Network Settings 
(Näytä verkon asetukset) -kohtaan ja varmista, että IP-osoite on oikea. 
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Valvontatilan käyttöönotto 

 
Siirry Surveillance Settings (Valvonnan asetukset) -kohtaan, ja valitse sitten seuraavat tiedot Set 
SURV Parameters (Aseta VALV-parametrit) -kohdan alta vasen/oikea/ylös/alas -nuolilla: 
 
Age Required (Ikä pakollinen):  Yes (Kyllä) 

Transmit Patient ID (Siirrä potilastunnus):  Off (Pois päältä) 

Transmit Order Nr (Siirrä tilausnumero):  Off (Pois päältä) 

Auto Send (Autom. lähetys):  On (Päällä) 

Queue Results (Jonon tulokset):  On (Päällä) 
 
Kun määritys on valmis, näyttö on kuvassa 20 esitetyn kaltainen. 
 
Kuva 20 

 
Paina OK siirtyäksesi Set Zip Code (Aseta postinumero) -näyttöön (kuva 21).  
 

Huom: Jos Sofia ei näytä valittavia valvonnan asetuksia, Sofian laiteohjelma tulee päivittää 
versioon 1.3.1 tai uudempaan. 
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Kuva 21 

 
 
Paina OK palataksesi Surveillance Settings  (Valvonnan asetukset) -näyttöön.  

Virena-reitittimen yhteyden vahvistaminen 

 
 
Valitse Test SURV Connection  (Testaa VALV-yhteys) -kohta Send Results to SURV Receiver 
(Lähetä tulokset VALV-vastaanottimeen) -valikosta vahvistaaksesi reitittimen yhteyden. 
 
Jos yhteys on luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer can be connected to SURV” 
(Analysaattori voidaan yhdistää VALV-vastaanottimeen). 
 
Paina OK palataksesi Main Menu (Päävalikko) -kohtaan; Sofia on nyt valmis käytettäväksi 
valvontatilassa. 
 
Jos yhteyttä ei ole luotu, näytössä näkyy viesti ”The Analyzer cannot be connected to SURV” 
(Analysaattoria ei voi yhdistää VALV-vastaanottimeen). 
 
Paina sitten OK palataksesi Main Menu (Päävalikko) -kohtaan. Vahvista kaikki asetukset ja 
yhteydet tutustumalla osioihin Sofian ja Virena-reitittimen yhteyden asennus ja Set Network 
Configuration (Aseta verkon määritys) sivulla 43. 
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Jos reitittimen tai verkkoyhteyksien määritys ei onnistu, ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen. 
Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 

Testien suorittaminen valvontatilassa 
Siirry Main Menu (Päävalikko) -kohtaan ja valitse Run Test (Suorita testi). 
 
Syötä tarvittaessa User ID (Käyttäjätunnus), Patient ID (Potilastunnus) ja Order # (Tilausnumero) ja 
paina sitten Start Test (Aloita testi). 
 
Patient Demographics (Potilaan tilastot) -näyttö (kuva 22). 
 
Kuva 22 

 

 
Syötä oikea-nuolella Age (Ikä) -kohtaan numeerinen arvo; valitse sopiva yksikkö: Years (Vuodet), 
Months (Kuukaudet) tai Weeks (Viikot). 
 
Paina alas-nuolta ja valitse oikea-nuolella Patient Status (Potilaan tila): In-patient (Sairaalapotilas), 
Out-patient (Avopotilas) tai Proficiency (Pätevyys). Paina sitten Start Test (Aloita testi). 

Tulosten lähettäminen VALV-vastaanottimeen 
Kun Send Results to SURV Receiver (Lähetä tulokset VALV-vastaanottimeen) on valittu, näytössä 
näkyvät seuraavat vaihtoehdot: 
 Send Unsent Results (Lähetä lähettämättömät tulokset) 

 Send Last Result (Lähetä viimeisin tulos) 

 Send All Results (Lähetä kaikki tulokset) 

 Test SURV Connection (Testaa VALV-yhteys) 
 
Kun valitset lähetettävät tulokset, näytöllä näkyy viesti Sending to SURV (Lähetetään VALV-
vastaanottimeen). 
 

Huom: Study Code A-B (Tutkimuskoodi A-B) -kenttiin voi syöttää lisätietoja, joita ei ole 
määritetty Sofiaan (enintään kaksi (2) numeerista merkkiä). 
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Jos tietojen lähettäminen onnistui, näytölle tulee viesti Data were transmitted (Tiedot siirrettiin). 

 
 

Sammutus 
Sammuta laite takaosan virtakytkimestä. Näyttöön tulee viesti ”Shutting Down the system” 
(Sammutetaan järjestelmää). Sammutusvaihe on valmis, kun näyttö pimenee. 
 

Huolto ja puhdistus 
Sammuta laite takaosan virtakytkimestä. Näyttöön tulee viesti ”Shutting Down the system” 
(Sammutetaan järjestelmää). Sammutusvaihe on valmis, kun näyttö pimenee. 

Huolto 

Paristovirta 
Paristojen käyttötarkoitus 
Paristot tarjoavat vaihtoehtoisen virtalähteen siinä tapauksessa, että verkkovirtaa ei ole 
käytettävissä. Sofia ei siirry paristokäyttöön automaattisesti sähkökatkon sattuessa.  Sofia siirtyy 
kuitenkin paristokäyttöön, jos ulkoinen virransyöttö irrotetaan Sofian takaosasta. 
 
Paristojen asennus 
Ostetun Sofian mukana toimitetaan neljä (4) LR6-AA-paristoa. 
 
Käännä Sofia varovasti ylösalaisin ennen Sofian käynnistämistä. 
 
Poista paristopesän kansi ja aseta LR6-AA-paristot asianmukaisesti paikalleen Sofian kaaviossa 
esitetyn positiivisen tai negatiivisen napaisuuden mukaisesti. 
 
Laita paristopesän kansi takaisin paikalleen ja käynnistä Sofia.   
 
Paristojen vaihto 
Varmista, ettei Sofian sisällä ole kasettia. 
 
Kun Sofian virta on katkaistu asianmukaisesti, aseta Sofia varovasti ylösalaisin ja poista 
paristopesän kansi (kuva 23). 
 

Huom: Jos LIS-järjestelmän tai VALV-järjestelmän autom. lähetystoiminto on päällä, eikä 
tulosten siirto onnistu, Sofia yrittää uudelleen aina 5 minuutin toimettomuuden jälkeen, 
kunnes yhteys reitittimeen tai palvelimeen on luotu. 

Huom: Sofia on lähetettävä Quidelille, jos huolto on tarpeen. Käyttäjän ei tule suorittaa 
huoltotoimenpiteitä paperin lisäämistä, paristojen vaihtamista sekä ulkopintojen ja 
kasettiluukun puhdistamista lukuun ottamatta. 
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Kuva 23 

 
Poista vanhat paristot ja vaihda ne asianmukaisesti uusiin Sofian kaaviossa esitetyn positiivisen tai 
negatiivisen napaisuuden mukaisesti. 
 
Laita paristopesän kansi takaisin paikalleen ja käynnistä Sofia. 

 

Puhdistus 

 Sähköiskun riskin välttäminen: 
 

 Älä pura Sofiaa. Sofiassa ei ole osia, joita laitteenhoitaja saa huoltaa ja takuu mitätöityy, jos 
laite puretaan. 

 Mahdollinen sähköisku:  Sammuta Sofia ja irrota se virtalähteestä ennen puhdistamista. 

 Älä upota Sofiaa nesteeseen, äläkä suihkuta sitä nesteellä. 
 
Sammuta ja irrota Sofian virtapistoke ennen puhdistamista. Käytä Sofian ulkopintojen 
puhdistamiseen pehmeää liinaa ja 70 %:sta alkoholia tai 0,6 %:sta valkaisuliuosta. Pyyhi vain 
ulkopinnat ja kasettiluukku. 

 
Luukun poistaminen puhdistusta varten 
Käynnistä Sofia. 
 

Huom: Paristot ovat ainoastaan vaihtoehtoinen virtalähde, jonka kapasiteetti on rajoitettu. Ne 
eivät ole valmiustilan virtalähde. Ulkoinen virransyöttö on irrotettava Sofiasta, jotta paristot 
toimivat. 

Huom: ÄLÄ puhdista saippualla tai muilla liuoksilla kuin 70 %:n alkoholilla tai 0,6 %:n 
valkaisuliuoksella. 
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Paina Sofian näppäimistössä olevaa poista-painiketta.  
 
Vedä luukkua varovasti ulospäin, kunnes se pysähtyy, ja nosta sitten Sofiaa kuvan osoittamalla 
tavalla (kuva 24). 
 
Kuten kuvassa 24 on esitetty, luukun alapuolella on ”V”-muotoinen ura. Paina tätä 
vapautuskielekettä varovasti peukalolla samalla kun liu’utat luukkua ulos. 

 
Kuva 24 

 
Käytä pehmeää liinaa ja 70 %:sta alkoholia tai 0,6 %:sta valkaisuliuosta vain kasettiluukun 
puhdistamiseen. ÄLÄ puhdista Sofian sisäpuolta. ÄLÄ upota luukkua puhdistusliuokseen.  
 
Kun kasettiluukku on puhdistettu, työnnä se varovasti paikalleen siten, että luukun kiskot osuvat 
Sofian vastaaviin uriin (kuva 25).  
 

Huom: Jos tunnet vastusta, älä liu'uta luukkua väkisin. Paina hieman voimakkaammin, jotta 
kieleke vapautuu. 
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Kuva 25 

 
Liu’uta luukkua varovasti, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Jos tunnet vastusta tai jos luukku ei liu’u 
paikalleen helposti, tarkista, että kiskot ja urat ovat kohdakkain. 
 
Siirry Main Menu (Päävalikko) -kohtaan. 
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Liitteet 
 

Liite A Tekniset tiedot 

Sofia 

Mitat 24 cm syvä x 16 cm leveä x 12 cm korkea 

Paino 3 lbs 

Virransyöttöteho 100–240 VAC, 47–63 Hz, itsekytkeytyvä  
(Yhdysvallat/kansainvälinen), enint. 0,9–0,34 ampeeria 

Sofian teho enint. 6V DC 4,16 A 

Vaihdettavat paristot 4x LR6-AA + 6V === 4,16 A 

Näppäimistö Numeerinen 

Näyttö viisto, 3,5 tuumaa 

LAN-käyttöliittymä RJ45-sähköliitin 

Käyttölämpötila 15–30 °C / 59–86 °F 

Käytön ilmankosteus 20–85 % ei kondensoiva 

Kuljetus- ja säilytyslämpötila –20...+55 °C 

Kuljetus- ja säilytyskosteus 20–85 % ei kondensoiva 

Potilastestien tulosten tallennus enintään 500 testiä 

Laaduntarkastustulosten 
tallennus enintään 200 tulosta 

Kalibroinnin tulosten tallennus enintään 200 tulosta 

 

viivakoodinlukija 
Opticon-viivakoodinlukija (malli OPR-2001) toimitetaan oikein määritettynä ja on valmis 
käytettäväksi, kun se on yhdistetty Sofiaan PS2-portin kautta. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta 
opticonUSA.com tai ottamalla yhteyttä Opticonin tekniseen tukeen numeroon + 1800 636 0090 x 
2127. 
 
Saat apua ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 
(Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 

http://www.opticonusa.com/
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Seuraavat viivakoodit on määritetty toimitushetkellä: 
 

 UPC-A  IEAN-8 

 UPC-E  CODE 39 REG 
 EAN – 13 (ILMAN ISBN-

KÄÄNNÖSTÄ) 
 CODE 39 ITALIA (KOODATTU ILMAN ST/SP-

SIIRTOA) 
 CODABAR (EI KOODATTU)  INDUSTRIAL 2 of 5 

 INTERLEAVED 2 of 5  S-CODE 

 IATA  MSI/PLESSEY (EI KOODATTU) 

 TELEPEN NUMEERINEN  UK/PLESSEY (KOODATTU) 

 CODE 128  EAN-128 

 CODE 93  GS1 DATABAR SUUNTAAMATON 

 GS1 DATABAR RAJOITETTU  GS1 DATABAR LAAJENNETTU 

 GS1 DATABAR KATKAISTU  
 

 
Liite B Järjestelmän vianmääritys 
 

Oire Syy Toimenpide 
Paperi loppu -virhe Sofia havaitsee 

tulostinvirheen tai paperin 
loppumisen tulostimesta. 

Tarkista tulostimen paperi ja 
lisää tarvittaessa uusi rulla. 

SD-kortin virhe Järjestelmä havaitsee, että 
SD-kortti puuttuu tai se on 
laitettu väärin korttipaikkaan. 

Tarkasta laitteen takaosan SD-
korttipaikka.  Asenna 
tarvittaessa SD-kortti. 

SD-kortti täynnä Järjestelmä havaitsee, että 
SD-kortti on täynnä. 

Laita uusi SD-kortti laitteen 
takaosan korttipaikkaan. 

Viivakoodinlukija ei lue tai 
syötä tietoja – virta 

Viivakoodinlukijan virtajohto 
saattaa olla irti. 

Tarkasta, että 
viivakoodinlukija on liitetty 
laitteen takaosaan. 

Viivakoodinlukija ei lue tai 
syötä tietoja – 
viivakoodinlukija 

Viivakoodinlukija saattaa olla 
ohjelmoitu väärin. 

Ota yhteyttä Quidelin 
tekniseen tukeen 
osoitteeseen +800 874 1517 
viivakoodinlukijan 
ohjelmoimiseksi uudelleen tai 
saadaksesi uuden 
viivakoodinlukijan. 
Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 
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Sofia-kalibroinnintarkastus 
epäonnistui 

Kalibrointikasettia ei ole 
säilytetty toimitetussa valolta 
suojaavassa pussissa. 

Testaa kalibrointikasetti. Jos 
kalibroinnintarkastusta ei 
hyväksytä tai se hylätään, ota 
yhteyttä Quidelin tekniseen 
tukeen osoitteeseen +800 874 
1517 saadaksesi uuden 
viivakoodinlukijan. 
Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 

Luukun jumiutumisvirhe Työpöydällä on jotain, joka 
estää luukkua avautumasta. 

Poista luukun edessä oleva 
este ja paina POISTA-
painiketta. Jos virhe toistuu, 
ota yhteyttä Quidelin 
tekniseen tukeen 
osoitteeseen +800 874 1517. 
Lisäyhteystietoja on sivulla 4. 

 

Virheviestit 
Huom: Alla olevassa kaaviossa on virhekoodit, jotka voivat ilmestyä näyttöön Sofiaa käytettäessä. 
Jos ongelmaa ei voi ratkaista vianmäärityksen jälkeen, kirjaa muistiin virhekoodin viimeiset kuusi 
numeroa ja ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen. Nämä kuusi numeroa auttavat teknistä tukea 
ongelman diagnoimisessa. 
 

Virhe Kuvaus Toimenpide Koodi 
Sofia Calibration Error Sofian kalibrointi 

epäonnistui. 
Ota yhteyttä tekniseen 
tukeen. 

###.###.061.032 

Barcode Reader Error Viivakoodinlukija on 
virheellinen tai 
viivakoodinlukija 
saattaa olla väärin 
ohjelmoitu tai viallinen. 

Varmista, että viivakoodi 
on kokonainen ja ehjä, ja 
lue se uudelleen. Jos 
virhe toistuu, ota 
yhteyttä tekniseen 
tukeen. 

###.###.061.010 

Calibration Overdue Laite on lukittu. Kalibroi Sofia. ###.###.061.060 
Cassette Error Kasetin viivakoodi on 

virheellinen, se 
puuttuu tai se on 
lukukelvoton. 

Suorita testi uudelleen 
kasetilla, jonka 
viivakoodi on kelvollinen.  

###.###.061.042 

Cassette Reuse Error Sofia on tunnistanut, 
että tätä kasettia on jo 
käytetty. 

Käytä kasettia, jota ei ole 
käytetty aiemmin.   

###.###.061.002 

Data Export Error Tietojen vienti 
epäonnistui.  

Varmista, että oikeaa SD-
korttia käytettiin ja että 
se asetettiin oikein 
korttipaikkaan. 

###.###.061.036 

Data Import Error Tietojen tuonti 
epäonnistui. 

Varmista, että oikeaa SD-
korttia käytettiin ja että 
se asetettiin oikein 
korttipaikkaan. 

###.###.061.033 
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Virhe Kuvaus Toimenpide Koodi 
Device Type Error    Laitetyyppi on väärä.  Suorita testi uudelleen 

käyttäen oikean 
laitetyypin kasettia. 

###.###.061.044 

Drawer Blocked Korjaa luukun 
jumiutuminen ja paina 
uudelleen Poista-
näppäintä. 

Jos vika toistuu, ota 
yhteyttä tekniseen 
tukeen. 

###.###.060.006 

Duplicated User ID Error Käyttäjätunnus on jo 
olemassa. 

Valitse toinen 
käyttäjätunnus. 

###.###.061.040 

Expired Cassette Kasetin viimeinen 
käyttöpäivä on ylitetty.  

Suorita testi uudelleen 
kasetilla, joka ei ole 
vanhentunut.  

###.###.061.043 

Expired QC Card  Laaduntarkastuskortin 
viimeinen käyttöpäivä 
on ylitetty.  

Suorita testi uudelleen 
laaduntarkastuskortilla, 
joka ei ole vanhentunut.  

###.###.061.046 

Firmware Upgrade Error SD-korttia ei löydy tai 
sen muoto on väärä.  

Varmista, että oikeaa SD-
korttia käytettiin ja että 
se asetettiin oikein 
korttipaikkaan. 

 
###.###.061.068 

ID Warning  Syötetty tunnus on 
virheellinen. 

Syötä kelvollinen 
käyttäjätunnus 
jatkaaksesi. 

###.###.061.006  

Invalid User Name 
   

Käyttäjänimi sisältää 
virheellisiä merkkejä.  

Syötä vain kirjaimia ja 
numeroita.  

###.###.061.041 

Language File Import 
Error  

Kielitiedoston 
lataaminen 
epäonnistui.  

Varmista, että oikeaa SD-
korttia käytettiin ja että 
se asetettiin oikein 
korttipaikkaan. 

###.###.061.034 

Loading Test Type Error Testityyppien lataus 
epäonnistui.  

Varmista, että oikeaa SD-
korttia käytettiin ja että 
se asetettiin oikein 
korttipaikkaan. 

###.###.061.039 

Log File Export Error  Lokitiedoston vienti 
epäonnistui.  

Varmista, että oikeaa SD-
korttia käytettiin ja että 
se asetettiin oikein 
korttipaikkaan. 

###.###.061.035 

Low Battery Warning  Paristot ovat vähissä. Liitä Sofia 
vaihtovirtalähteeseen tai 
vaihda paristot ennen 
seuraavan testin 
suorittamista.  

###.###.061.051 

Missing User ID Error  Käyttäjätunnus 
puuttuu. 
Käyttäjätunnus on 
pakollinen käyttäjän 
lisäämiseksi tai 
muokkaamiseksi.  

Syötä kelvollinen 
käyttäjätunnus 
jatkaaksesi.  

###.###.061.013 
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Virhe Kuvaus Toimenpide Koodi 
SD Card File Error SD-kortin muoto on 

väärä tai tiedostoa ei 
löydy.  

Poista SD-kortti ja laita 
korttipaikkaan Quidelin 
hyväksytty SD-kortti.  

###.###.061.003 

SD Card Missing or Full Laita korttipaikkaan 
SD-kortti, jossa on 
riittävästi muistitilaa.  

Tarkasta laitteen 
takaosan SD-
korttipaikka. Asenna 
tarvittaessa SD-kortti.  

###.###.061.007 

SD Card Read Error  SD-kortin luku 
epäonnistui.  

Poista SD-kortti ja laita 
korttipaikkaan Quidelin 
hyväksytty SD-kortti.  

###.###.061.005 

SD Card Write Error Kirjoitus SD-kortille 
epäonnistui.  

Poista SD-kortti ja 
varmista, että SD-kortin 
”kirjoitussuoja”-kytkintä 
ei ole aktivoitu. Kun olet 
varmistanut, että SD-
korttia ei ole lukittu, laita 
SD-kortti korttipaikkaan 
ja paina OK. 

###.###.073.054 

Self Test Failed Käynnistyksen 
itsetestausvirhe. 

Lopeta käyttö ja ota 
yhteyttä tekniseen 
tukeen.  

###.###.044.001 

Supervisor ID Error
   

Valvojan tunnuksessa 
tulee olla 4–12 
merkkiä. 

Tarkasta valvojan tunnus 
ja syötä se uudelleen.  

###.###.061.012 

Temperature Warning  Lämpötila on sallitun 
alueen ulkopuolella.  

Sallittu lämpötila-alue on 
15–30 °C / 59–86 °F. 

###.###.061.018 

Unknown Test Type Error Vaadittua testityyppiä 
ei ole asennettu.  

Testityyppitiedostojen 
asennusohjeet ovat 
sivulla 26.  

###.###.061.031 

User Type Cannot Be 
Changed 

Tämä on viimeinen 
valvoja. Sen tyyppiä ei 
voi muuttaa. 

Luo korvaava valvoja tai 
aseta uusi oletusvalvoja 
ennen käyttäjätilan 
muuttamista 
laitteenhoitajaksi.  

###.###.061.054 

Wrong Value Measured  Virheellinen valo tai 
väärä kalibrointi. 

Käynnistä Sofia 
uudelleen, ja jos 
ongelma toistuu, ota 
yhteyttä tekniseen 
tukeen. 

###.###.071.021 
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Käyttäjätyypit, 14 
Käyttölämpötila, 54 
Käyttötarkoitus, 12 
Kehittämistilat, 13 
Kielitiedoston lataaminen, 36 
Kuljetus- ja, 54 
Kuljetus- ja säilytyskosteus, 54 
Laaduntarkastuksen suorittaminen, 38 
Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus, 25 
laaduntarkastus, 12 
Laaduntarkastustulosten tallennus, 54 
LAN-käyttöliittymä, 54 
LIS-laboratoriotietojärjestelmä (Laboratory 

Information System), 44 
Load/Save (Lataa/tallenna), 33 

Locked WALK AWAY (Lukittu POISTU) -tilaa, 
13 

Luukun, 57 
Merkinnät, 9 
Mitat, 54 
näppäimistö, 16, 54 
Näyttö, 54 
Oletuskieli, 26 
Oletustila, 13, 23 
Päävalikko, 5, 7, 36, 37, 38, 48, 49, 53 
Paino, 54 
Paperi loppu, 55 
Paristojen asennus, 50 
Potilasnäytteiden testaaminen, 38 
Potilastestien tulosten tallennus, 54 
potilastulosten tarkastelu, 15, 31 
Potilastunnuksen syöttäminen, 40 
Potilastunnus pakollinen, 24 
Press START Test (Aloita testi), 40 
puhdistus, 10, 51, 52 
Pura, 13 
QC Card, 57 
Quidelin yhteystiedot, 4 
rajoitukset, 10 
READ NOW (LUE NYT) -tila, 13 
Review Calibration Results (Tarkastele 

kalibroinnin tuloksia), 32, 37 
Review QC Results (Tarkastele 

laaduntarkastustuloksia), 31, 38 
säilytyslämpötila, 54 
Sammutus, 50 
Sarjanumero, 9, 33 
SD-kortti, 9, 12, 14, 17, 18, 26, 28, 34, 35, 36, 

56, 57, 58 
Set Calibration and QC (Aseta kalibrointi ja 

laaduntarkastus), 25 
Set Date (Aseta päivämäärä), 27 
Set Entry Requirement and Timeout (Aseta 

syöttövaatimus ja aikakatkaisu), 24 
Set Language and Sound (Aseta kieli ja ääni), 

26 
Set LIS, 44 
Set Location Name (Aseta sijainnin nimi), 26 
Set SURV Parameters, 47 
Set Time (Aseta aika), 27 
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Set User Access Rights (Aseta käyttäjän 
käyttöoikeudet), 25 

Seuraavat viivakoodit, 55 
Sisäänkirjautuminen valvojana, 23 
Sofia-kalibroinnintarkastus, 12 
Sofia-laiteohjelman lataaminen, 35 
Sofian kalibrointitulokset, 32 
Sofian käyttöönotto, 18 
Sofian tilastot, 33 
Sofian valvontatilan, 14, 46, 47, 48, 49 
Supervisor Menu (Valvojan valikko), 23, 30, 

36 
symbolit, 9 
tasavirtajohto, 14 
Tässä näytetään, 33 
Tekniset tiedot, 54 
Testaa pilviyhteys, 28, 35, 36 
Testikasetti, 12, 13, 40 
Tietojen tarkastelu, 31 
Tilausnumero pakollinen, 24 
Tilausnumeron syöttäminen, 40 
Tulosten lähettäminen LIS-järjestelmään, 45 
tulostinpaperi, 14 
Turvallisuusvarotoimet, 10 

Ulkoiset laaduntarkastukset, 12 
Update (Päivittäminen), 35 
vaihtovirtajohto, 14 
Valvojan valikko, 6, 8, 28, 30, 36 
varoitukset, 10 
varotoimenpiteet, 10 
vasen/oikea -nuolet, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 

30, 42 
Verkon määritys, 42 
Vierityspalkki, 19 
View Analyzer Info (Näytä analysaattorin 

tiedot), 33 
View Lot Status (Näytä erän tila), 32 
View Test Types (Näytä testityypit), 32 
viivakoodinlukija, 14, 18, 20, 54, 55, 56 
Virena-reititin, 18, 29, 35, 36, 43, 46, 48 
virhekoodit, 56 
Virransyöttöteho, 54 
WALK AWAY (POISTU) -tila, 12, 13, 17 
Ylös/alas, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 

33, 42, 44, 47 
Ylös/alas -nuolet, 24 
Ylös/alas/vasen/oikea -nuolet, 16 
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