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Algemene informatie
Contactgegevens Quidel
Neem contact op met de technische ondersteuning van Quidel tussen 07.00 uur en 17.00 uur
Pacific Standard Time.
Tel:
800.874.1517 (in de VS);
+1 858.552.1100 (buiten de VS);
Fax:

+1 858.552.7905

E-mail:

technicalsupport@quidel.com of neem contact op met uw plaatselijke distributeur

Website: quidel.com
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Structuur hoofdmenu – v.2.0 of hoger
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Structuur supervisormenu – v.2.0 of hoger
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Structuur hoofdmenu – vóór v.2.0
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Structuur supervisormenu – vóór v.2.0
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Labels en symbolen
Label

Beschrijving
Fabrikant

In-vitrodiagnostisch medisch hulpmiddel
Alleen op recept
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

Temperatuurlimiet

Richtlijn 2002/06/EG met betrekking tot afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA)

SD-kaart
Serienummer
Catalogusnummer

Symbool

Beschrijving
Waarschuwing!
Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien die niet wordt vermeden, letsel
kan toebrengen aan de bediener of een omstander (bijv., elektrische schok of
uv-blootstelling).
Potentieel biologisch gevaarlijk!
Een stof van biologische oorsprong die een nadelig effect op mensen kan
hebben, bijv. micro-organismen, allergenen en toxinen die afkomstig zijn van
deze organismen; en allergenen en toxinen die afkomstig zijn van hogere
planten en dieren.
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Let op!
Geeft een situatie aan die, indien die niet wordt vermeden, schade kan
veroorzaken aan het toestel of foutieve resultaten kan opleveren.
Laserstraling!
Niet direct in de lichtbundel kijken.

Korte waarschuwingen, Voorzorgsmaatregelen en Beperkingen
 Gebruik de Sofia altijd op een oppervlak dat waterpas en droog is en niet is blootgesteld aan
direct zonlicht.
 De Sofia-kalibratiecassette is gevoelig voor licht. Wanneer de cassette niet wordt gebruikt,
dient u hem te bewaren in de ondoorzichtige hoes waarin hij werd verzonden.
 Verplaats de Sofia nooit tijdens de uitvoering van een test.
 Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die bij Sofia is geleverd.
 Laat de Sofia niet vallen; dit kan het toestel beschadigen.
 Om beschadiging van de Sofia te vermijden, mogen er nooit objecten bovenop worden
geplaatst.

Veiligheidsmaatregelen
De Sofia is ontworpen voor een veilige en betrouwbare werking wanneer het toestel wordt gebruikt
volgens deze gebruikershandleiding. Indien de Sofia wordt gebruikt op een wijze die niet in de
gebruikershandleiding wordt aangegeven, kan dit de bescherming die het toestel biedt aantasten.
Alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen om onveilige
handelingen te vermijden die persoonlijk letsel of schade aan het toestel kunnen veroorzaken.

Waarschuwing!
Maatregelen om het risico van een elektrische schok te verkleinen:
 Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de Sofia reinigt.
 Sluit het toestel aan op een goedgekeurde contactdoos.
 Niet onderdompelen in water of reinigingsoplossingen.
 Niet proberen het gesloten deel te openen.
 Gebruik het juiste stroomsnoer voor uw regio.

Laserstraling!
Maatregelen om het risico van uv-blootstelling te verkleinen:
 Niet proberen de Sofia te openen of te demonteren.
Als deze waarschuwingen niet in acht worden genomen, wordt de garantie ongeldig.
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Potentieel biologisch gevaarlijk!
Maatregelen om het risico van biologisch gevaarlijk materiaal te verkleinen:
 Voer gebruikte monsters af volgens de landelijke, provinciale en plaatselijke regelgeving.
 Behandel monsters en monsters van patiënten als mogelijk biologisch gevaarlijk materiaal.
 Zorg dat de Sofia wordt gereinigd volgens het deel Onderhoud en reiniging voordat het
toestel wordt opgeslagen, vervoerd of afgevoerd.
 Vraag specifieke training of begeleiding als u geen ervaring hebt met de afname- en
hanteringsprocedures van monsters.
 Het wordt geadviseerd nitril, latex of andere handschoenen te gebruiken bij het hanteren
van monsters van patiënten.

Let op!
Maatregelen om het risico van foutieve resultaten te verkleinen:
 De Sofia mag uitsluitend worden bediend door daarvoor opgeleide gebruikers.
 Gebruik de Sofia niet als een foutconditie wordt gemeld die niet verholpen kan worden.
 Raadpleeg voor accurate resultaten de assayspecifieke bijsluiter voor details over
specifieke tests.
 Gebruik het testpakket vóór de houdbaarheidsdatum verstrijkt.
Maatregelen om het risico van beschadiging van de Sofia te verkleinen:
 De Sofia is bedoeld om in een laboratoriumomgeving en op een werkblad gebruikt te worden.
 De Sofia is niet bestand tegen vocht, extreme luchtvochtigheid of extreme temperaturen.
 De Sofia is niet bestand tegen zware schokken of sterke trillingen.
 Het toestel mag niet worden geopend of gedemonteerd.
Als de hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, wordt de
garantie ongeldig.
Maatregelen om het risico van milieuschade te verkleinen:
 Neem contact op met de technische ondersteuning van Quidel op 800.874.1517 om de
Sofia te retourneren of af te voeren. Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.
 Reinig de Sofia volgens het deel Onderhoud en reiniging in deze gebruikershandleiding
voordat u het toestel retourneert of afvoert.
NB Voer de Sofia en de bijbehorende accessoires altijd af volgens de landelijke, provinciale en
plaatselijke regelgeving.
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Inleiding
Beoogd gebruik
De Sofia is een analysator voor plaatsing op een werkblad die bedoeld is voor gebruik met door de
Quidel Corporation vervaardigde immunofluorescente in-vitrodiagnose-assays in cassettes. De
Sofia is bedoeld voor professioneel en laboratoriumgebruik.
Nadat het monster van de patiënt in de testcassette is geplaatst, wordt de cassette, afhankelijk
van de assay en/of de keuze van de gebruiker, in de Sofia geplaatst voor automatisch getimede
ontwikkeling (LATER LEZEN-modus) of geplaatst op het werkblad voor handmatig getimede
ontwikkeling en vervolgens in Sofia geplaatst om te worden gescand (NU LEZEN-modus). De Sofia
scant het teststrookje en meet het fluorescentiesignaal door de resultaten volgens
methodespecifieke algoritmes te verwerken. De Sofia geeft de testresultaten weer.
Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over specifieke tests.

Productbeschrijving
De Sofia gebruikt een fluorescerend label dat wordt verlicht door een ultraviolette (uv) lichtbron
om specifieke resultaten te verkrijgen.
Bij elke test wordt ook een interne procedurecontrolelijn gescand. Hierdoor wordt verzekerd dat
binnen de cassette een monsterstroom is opgetreden die een nauwkeurige meting mogelijk maakt.
De Sofia geeft vervolgens de testresultaten voor de gebruiker op het scherm weer (bijv.,
Kwantitatief, Kwalitatief of Ongeldig). De resultaten kunnen ook automatisch worden afgedrukt
op een ingebouwde printer, als deze optie is geselecteerd, opgeslagen op een SD-kaart en naar
een LIS worden gezonden indien die verbinding is gemaakt.

Kalibratiecontrole en kwaliteitscontrole (QC)
De Sofia-kalibratiecontrole en de externe kwaliteitscontroletests moeten periodiek worden uitgevoerd.
 Sofia-kalibratiecontrole: De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de interne
optische elementen en systemen van de Sofia controleert. Iedere 30 dagen of minder,
volgens de instelling van de supervisor, moet een kalibratiecontrole worden uitgevoerd. Bij
het installatiepakket is een speciale kalibratiecassette geleverd.
 Externe kwaliteitscontroles: Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over
specifieke tests.
In de delen Kalibratiecontrole en Kwaliteitscontrole uitvoeren kunt u de instructies vinden.

Ontwikkelingsmodi
Wanneer een monster van een patiënt in de testcassette wordt geplaatst, begint dit door het
teststrookje te stromen. De vereiste ontwikkelingstijd is per testtype verschillend. Bepaal aan de
hand van de assayspecifieke bijsluiter de vereiste ontwikkelingstijd van elke test en de vereiste
opslagomstandigheden van de test en de externe controles.
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Voor nauwkeurige resultaten is de juiste ontwikkelingstijd nodig.
Sofia kan in verschillende ontwikkelingsmodi werken. De supervisor en de gebruiker kunnen de
modus aangeven die het beste werkt voor het testvolume.
De LATER LEZEN-modus kan de beste modus zijn om één afzonderlijk monster van een patiënt te
lezen, omdat de gebruiker tijdens de ontwikkelingstijd niet bij het toestel hoeft te blijven. De Sofia
heeft drie verschillende LATER LEZEN-modi: Door de gebruiker geselecteerde LATER LEZENmodus, Vergrendelde LATER LEZEN-modus en Geforceerde LATER LEZEN-modus.
 De door de gebruiker geselecteerde LATER LEZEN-modus is wellicht de beste modus om
één afzonderlijk monster van een patiënt te lezen, omdat de gebruiker tijdens de
ontwikkelingstijd niet bij het toestel hoeft te blijven. In deze modus plaatst de gebruiker
het monster van de patiënt in de cassette en schuift vervolgens onmiddellijk de cassette in
de Sofia. De Sofia laat de cassette automatisch gedurende de vereiste tijdsduur (voor elke
test voorgeprogrammeerd) ontwikkelen, scant de cassette, analyseert en interpreteert de
gegeven en geeft automatisch en objectief het testresultaat weer.
 De Vergrendelde LATER LEZEN-modus kan uitsluitend worden gebruikt als u bent aangemeld
als supervisor. In deze modus is de Sofia vergrendeld in de LATER LEZEN-ontwikkelingstijden
voor ALLE assays die op de analysator worden uitgevoerd. De NU LEZEN-ontwikkelingstijden
zijn niet beschikbaar wanneer deze standaardmodus is geselecteerd.
 De Geforceerde LATER LEZEN-modus wordt gebruikt voor bepaalde Sofia-assays.
Raadpleeg voor informatie over deze modus de desbetreffende assayspecifieke bijsluiter.
In deze modus ontwikkelt de Sofia de cassette automatisch gedurende de vereiste
tijdsduur (voorgeprogrammeerd voor elke test), scant de cassette en geeft na afloop het
testresultaat weer. De NU LEZEN-ontwikkelingstijd is niet beschikbaar voor sommige
assays die de Geforceerde LATER LEZEN-modus vereisen.
De NU LEZEN-modus is wellicht het meest bruikbaar in situaties met een groot volume, omdat de
Sofia snel na elkaar meerdere monsters van patiënten kan lezen. De gebruiker plaatst het monster
van de patiënt in de cassette. De gebruiker houdt dan handmatig de ontwikkelingsduur buiten de
Sofia bij. Dit kan op het werkblad worden gedaan met behulp van een timer. Raadpleeg de
assayspecifieke bijsluiter voor details over de vereiste ontwikkelingstijd. Wanneer de
ontwikkelingstijd is verstreken, schuift de gebruiker de cassette in de Sofia. De Sofia scant
onmiddellijk en geeft binnen 1 minuut het testresultaat weer.

Systeemonderdelen
Inspecteer de verzenddoos vóór het openen op zichtbare verzendschade. Pak de verzenddoos uit
en inspecteer het toestel en de onderdelen op schade.
De volgende systeemonderdelen worden bij aankoop van elke Sofia geleverd:

Sofia
 Sofia met ingebouwde printer
 Printerpapier
 BatB-batterijen 4x LR6-AA + 6V, ===4,26 A
 Netsnoer wisselstroom
 Netsnoer gelijkstroom
 Specifieke landadapters(s)
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Installatiepakket
 Gebruikershandleiding
 Snelstartgids
 Garantiekaart
 Streepjescodescanner
 Houder voor streepjescodescanner
 SD-kaart(en) – testtypebestanden (blauw), taalbestanden (geel),* en lege SD-kaart
 Kalibratiecassette
Raadpleeg de installatie-instructies voor de Sofia-surveillancemodus voor onderdelen die bij de
Virena worden geleverd.
Neem voor extra benodigdheden contact op met de technische ondersteuning van Quidel op
800.874.1517 (in de VS). Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.
De testpakketten voor de Sofia, inclusief testcassettes en materialen voor externe
kwaliteitscontroles, worden afzonderlijk verzonden.
Vraag uw Quidel-vertegenwoordiger om een lijst met goedgekeurde Sofia-assays.
*Het is mogelijk dat er geen taalbestanden (geel) in het installatiepakket zitten. Zo nodig neemt u
contact op met de technische ondersteuning van Quidel.

Gebruikerstypen
Gebruikers/bedieners zonder supervisorrechten hebben toegang tot de volgende functies:
• De Sofia inschakelen
• Kalibratie uitvoeren
• Kwaliteitscontrole uitvoeren (externe controles)
• Tests uitvoeren met monsters van patiënten
Gebruiker/
• Gegevens controleren (kalibratie en kwaliteitscontrole)
Operator
Instructies voor deze basisfuncties voor gebruikers kunt u vinden in het deel Instructies voor de
basisgebruiker.
Bedieners met supervisortoegangsrechten kunnen alle volgende functies uitvoeren:
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Systeemscherm en -toetsenblok
Systeemscherm
De Sofia heeft een 3,5-inch diagonaal kleuren-lcd-scherm voor de interactie met de
gebruikersinterface.

Systeemtoetsenblok
De gebruikersinterface heeft een cijferblok en andere functiespecifieke toetsen (tabel 1 en
afbeelding 1).

Pictogram op
de toets

Tabel 1
Toetsenblok Beschrijving
Naam van de toets
Functie

Gebruiksvoorbeeld

Cijferblok

Numerieke gegevens
invoeren

Een datum en tijd of
codes invoeren

Backspace

Achterwaarts gegevens
verwijderen

Het teken links van de
cursor verwijderen

Decimaalteken (punt)

Decimaalteken (punt)

Op/Neer/Links/Rechts

Navigeren met de
gebruikersinterface

Uitwerpen

Een cassette uitwerpen

Schermtoetsen

De menuopties
selecteren die boven
elke toets op het scherm
worden weergegeven

IP-adressen

Een veld selecteren

Testen onderbreken

Selecteer OK op het
scherm Invoeren of
Scannen

Papierinvoer

Papierinvoer

Papier in de Sofia
invoeren

Afdrukken

Handmatig afdrukken

Eerdere resultaten
afdrukken
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Afbeelding 1

Systeemgebruikersinterface
Schermpictogram

Beschrijving
Geeft aan dat de Sofia in de LATER LEZENmodus staat.
Er is een SD-kaart in de sleuf geplaatst.

Geeft aan dat de Sofia in de NU LEZEN-modus
staat.
Geeft aan dat de supervisor momenteel bij de
Sofia is aangemeld.
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Installeren, instellen en bedienen
De Sofia instellen
De Sofia instellen
 Plaats de Sofia op het werkblad binnen bereikbare afstand van een stopcontact. Het
toestel is draagbaar en kan worden verplaatst naar een geschikte locatie voor het testen.
Zorg dat het werkblad stabiel, plat en droog is. Vermijd direct zonlicht.
 Zorg dat de tafel voldoende ruimte heeft voor de Sofia en de streepjescodescannerhouder.
Er moet ruimte zijn om de lade van de Sofia te openen en sluiten en toegang te krijgen tot
de verbindingspoorten op de achterzijde van het toestel.
 Steek de stekker van het gelijkstroomsnoer in de voedingsaansluiting op de achterzijde van
de Sofia. Sluit de specifieke netadapter aan op het gelijkstroomsnoer en op een
beschikbaar stopcontact.
 Sluit de streepjescodescanner aan op de PS2-poort op de achterzijde van de Sofia
(afbeelding 2).
Afbeelding 2

NB Om de Virena-router te installeren, raadpleegt u de installatie-instructies voor de Sofiasurveillancemodus die worden meegeleverd in de afzonderlijke verpakking met de Virenarouter.
 SD-kaart – De juiste plaatsing is volgens het diagram op het label op de Sofia. De SD-kaart
moet zoals afgebeeld worden geplaatst met de koperen contactpunten weggericht van de
aan/uitschakelaar en met de afgeschuinde hoek omlaag gericht (afbeelding 3). Virenarouter
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Afbeelding 3

Papier laden
Laad papier in de ingebouwde printer van de Sofia (afbeelding 4).
 Til het zwarte greepje op om het papierdeksel te openen.
 Plaats een papierrol in de Sofia zodat het uiteinde van het papier onder uit de rol naar de
bediener toe is gericht.
 Houd het uiteinde van het papier naar de bediener gericht, sluit het papierdeksel en klik dicht.
NB Het papier hoeft niet door de rollers gevoerd te worden.
NB Als de rollers los komen van het papierdeksel, klikt u ze op hun plaats met het tandwieltje
links (afbeelding 4).

Afbeelding 4 Rollers
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Opstarten
Schakel de Sofia in met de aan/uitschakelaar op het achterpaneel (afbeelding 5). Houd de
schakelaar 1-2 seconden ingedrukt tot het scherm verlicht wordt.
Afbeelding 5

De Sofia geeft voortgang op het opstartscherm aan en voert een zelftest bij inschakelen uit. De
streepjescodescanner laat bij inschakelen een pieptoon horen. Na voltooiing van de opstartcyclus,
geeft de Sofia het scherm Test starten weer (afbeelding 6) en is de Sofia klaar voor gebruik.
Afbeelding 6

Wanneer de Sofia voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt het scherm Interne referentie
controleren weergegeven (afbeelding 7). De interne referentiestatus is, afhankelijk van de
geïnstalleerde lade, misschien niet beschikbaar. Als dit het geval is, mag u doorgaan met testen.
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Afbeelding 7

Na de interne referentiecontrole is een kalibratiecontrole voor de Sofia nodig (afbeelding 8). Voordat
het toestel voor de eerste keer wordt gebruikt moet een kalibratiecontrole worden uitgevoerd.
Afbeelding 8

Cassetteladen
De Sofia heeft drie cassetteladen voor het testen van de verschillende assays. Hieronder worden
de drie verschillende cassetteladen en overeenkomstige cassettemodellen weergegeven die Sofiagebruikers ter beschikking hebben (afbeelding 9). Neem voor meer informatie contact op met de
technische ondersteuning van Quidel op 800.874.1517 (in de VS). Zie pagina 4 voor meer
contactgegevens.
Afbeelding 9

Standaardlade (grijs)

Hybride lade (blauw)

Hybride lade (oranje)







Geschikt voor
standaard Quidelcassette- formaten

Geschikt voor
meerdere Quidelcassetteformaten
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Vereist voor
kwantitatieve
assays

Door de menu-instellingen navigeren
Gebruik de Pijlen op/neer in het rondje direct onder het scherm om de gewenste opties in het
menu te markeren (afbeelding 10).
Gebruik de toetsen links en rechts van het rondje direct onder het scherm voor de opties
SELECTEREN, TERUG, OK, ANNULEREN en HOOFDMENU.
Afbeelding 10
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Systeeminstellingen

Aanmelden als supervisor
Via het supervisormenu heeft de supervisor toegang tot aanvullende functies en
beveiligingsopties, afhankelijk van de werkomgeving en de locatie van de Sofia.
Het menu INSTELLINGEN is toegankelijk door aanmelding als de supervisor. De Sofia wordt door de
fabrikant geleverd met een standaard supervisoraanmeldcode. Deze code moet worden gewijzigd
tijdens de eerste installatie van de Sofia op de klantlocatie. De standaard supervisorcode is 1234.
NB Als de standaardcode is gewist en alle andere supervisorcodes zijn zoekgeraakt of vergeten,
kunt u de technische ondersteuning van Quidel bellen om een tijdelijke supervisorcode voor
1 dag te krijgen, waarmee de gebruiker een nieuwe supervisorcode kan instellen. Neem voor
assistentie contact op met de technische ondersteuning van Quidel op 800.874.1517 (in de VS).
Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.

Standaardmodus en afdrukopties instellen
Standaardmodus
Wanneer de supervisor de Sofia op een bepaalde standaardmodus instelt, wordt dit de normale
werkmodus, tenzij deze wordt gewijzigd.
Gebruik de Pijlen op/neer om de Modus te selecteren. Gebruik de Pijlen links/rechts om de LATER
LEZEN-, NU LEZEN- of vergrendelde LATER LEZEN-ontwikkelingsmodus te selecteren
(afbeelding 11). Selecteer de toets OK om te bevestigen.
Afbeelding 11
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Afdrukopties
Selecteer Resultaten automatisch afdrukken met behulp van de Pijlen op/neer
Selecteer AAN of UIT met de Pijlen links/rechts. Als Resultaten automatisch afdrukken AAN staat,
wordt de printer gedwongen elke patiënttest, kalibratie en kwaliteitscontroleresultaat af te
drukken aan het eind van elke procedure.
Selecteer de toets OK om terug te keren naar het instellingenscherm.

Invoervereisten en time-out instellen
Door de invoervereisten in te stellen, kan de supervisor controleren welke gegeven moet worden
verstrekt voordat een test wordt uitgevoerd.
NB De gebruikerscode, patiëntcode en het ordernummer kunnen worden ingesteld als Vereist
of Optioneel. Wanneer de instelling Vereist is, moeten de velden worden ingevuld voordat de
gebruiker een patiënttest kan uitvoeren.
Gebruikerscode vereist
Gebruik de Pijlen op/neer om de GEBRUIKERSCODE te selecteren. Selecteer Vereist of Optioneel
met de Pijlen links/rechts.
Gebruik de pijl Neer om de volgende optie te markeren. Druk op OK om de wijzigingen te
bevestigen en naar het instellingenscherm terug te keren.
Patiëntcode vereist
Selecteer met de pijlen Op/Neer de PATIËNTCODE in het menu Invoervereisten en time-out
instellen. Selecteer Vereist of Optioneel met de Pijlen links/rechts.
Gebruik de pijl Neer om de volgende optie te markeren. Druk op OK om de wijzigingen te
bevestigen en naar het instellingenscherm terug te keren.
Ordernummer vereist
Selecteer met de pijlen Op/Neer het ORDERNUMMER in het menu Invoervereisten en time-out
instellen. Selecteer Vereist of Optioneel met de Pijlen links/rechts.
Gebruik de pijl Neer om de volgende optie te markeren. Druk op OK om de wijzigingen te
bevestigen en naar het instellingenscherm terug te keren.
Uitschakeltijd na inactiviteit
De uitschakeltijd na inactiviteit stelt de tijdsduur in die resteert voor een gebruikerscode als aangemeld
en actief als gebruiker tijdens het uitvoeren van verschillende tests en activiteiten. Wanneer de
uitschakelperiode is verstreken, moet de gebruiker zijn/haar codenummer opnieuw invoeren.
Gebruik de Pijlen op/neer om Uitschakeltijd na inactiviteit te selecteren. Voer via het cijferblok het
aantal minuten van 1-20 in voor de uitschakelperiode. Druk op OK om de wijzigingen te bevestigen.
NB Als meerdere gebruikers de Sofia vaak gebruiken om te testen, wordt een kortere
uitschakeltijd geadviseerd.
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Kalibratie en kwaliteitscontrole instellen
Kalibratieherinnering
Voer via het cijferblok het aantal dagen in voor het herinneringsinterval van 2-30 dagen.
Nadat de Sofia in gebruik is genomen, geeft het toestel op het scherm een herinnering weer om
de kalibratie uit te voeren.
BELANGRIJK: Zodra de herinnering wordt weergegeven, kunnen er geen tests meer worden
uitgevoerd, tot de kalibratie geslaagd is.
Streepjescode kwaliteitscontrole vereist
De optie Streepjescode kwaliteitscontrole vereist vereist de opgave van het partijnummer en de
houdbaarheidsdatum van het assaypakket.
Gebruik de Pijlen op/neer om Streepjescode kwaliteitscontrole vereist te selecteren. Selecteer AAN
of UIT met de Pijlen links/rechts. Indien de optie AAN is, moet de gebruiker de streepjescode voor
kwaliteitscontrole iedere keer scannen wanneer een kwaliteitscontroletests wordt uitgevoerd. Druk
op OK om de wijzigingen te bevestigen en naar het instellingenscherm terug te keren.

Gebruikerstoegangsrechten instellen
Via de optie Gebruikerstoegangsrechten kan de supervisor bepalen of bedieners toegang tot
patiëntgegevens hebben.
Toegang tot patiëntgegevens
Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan een gebruiker die geen supervisor is, oude testresultaten van
patiënt bekijken en afdrukken, mits hij/zij een geldige gebruikerscode heeft ingevoerd. Wanneer deze
optie is uitgeschakeld, krijgt een gebruiker die geen supervisor is geen toegang tot patiëntgegevens.
Gebruik de Pijlen links/rechts, selecteer AAN of UIT en druk op OK om te bevestigen en af te sluiten.

Algemene instellingen van de Sofia

Locatienaam instellen
Via de instelling Locatienaam kunt u de naam van de kliniek, het ziekenhuis, het laboratorium of
de dokterspraktijk instellen die op alle afdrukken wordt weergegeven.
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Selecteer LOCATIENAAM INSTELLEN in de algemene instellingen.
Gebruik de Pijlen links/rechts/op/neer en selecteer één letter tegelijk. Druk op OK om de naam
van maximaal 15 teken en/of spaties samen te stellen.
Druk op de toets BACKSPACE op het toetsenblok

om een letter te wissen.

Om alle letters te verwijderen, selecteert u Alles wissen en drukt op OK.
Wanneer de naam klaar is, selecteert u Klaar en drukt op OK om terug te keren naar het menu
Algemene instellingen.
Wanneer u ongeacht wanneer op ANNULEREN drukt, worden de wijzigingen geannuleerd en
keert de locatienaam terug naar de eerdere instelling.

Taal en geluid instellen
Standaardtaal
Op de Sofia kunnen altijd twee talen geprogrammeerd zijn. De eerste taal is standaard ingesteld
op Engels, en als een andere taal nodig is, kunt u een andere taal met behulp van een SD-kaart of
via de cloud downloaden. Raadpleeg het deel Bijwerken voor instructies. Deze instelling wordt
gebruikt om de weergavetaal van de Sofia te selecteren.
Selecteer met de Pijlen links/rechts Engels OF de andere geïnstalleerde taal (als deze geïnstalleerd is)
en druk op de pijl Neer om GELUID INSTELLEN te selecteren
Geluid instellen
Met de geluidsinstelling van de Sofia kan de supervisor AAN of UIT selecteren voor de pieptoon
die klinkt wanneer op het toetsenblok wordt gedrukt.
Gebruik de Pijlen links/rechts om AAN of UIT te selecteren. Druk op OK om te bevestigen en terug
te keren naar het menu Algemene instellingen.

Datum instellen
Via de optie Datum instellen kunt u uit twee verschillende datumindelingen kiezen om aan de
specifieke vereisten van het land te voldoen.
Selecteer in het menu Algemene instellingen de optie DATUM INSTELLEN om de huidige dag,
maand en jaar in te stellen. De gebruiker kan de weergegeven datumindeling wijzigen tussen de
indelingen MM/DD/JJJJ en dd.mm.jjjj.
Gebruik de Pijlen op/neer om de parameter te selecteren.
Gebruik de Pijlen links/rechts voor de indelingsvelden.
Voor de velden DATUM INSTELLEN gebruikt u de Pijlen op/neer om het gewenste veld te selecteren
en vervolgens gebruikt u het cijferblok om de juiste getallen in te voeren. NB De pijl Links wist de
bestaande tekens.
Selecteer OK om alle wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu Algemene
instellingen of ANNULEREN om af te sluiten zonder wijzigingen.
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Tijd instellen
Via de optie Tijd instellen kunt u uit twee verschillende tijdsindelingen kiezen om aan de
specifieke vereisten van het land te voldoen.
De gebruiker kan de weergegeven tijdsindeling wijzigen tussen de 12-uurs indeling en de 24-uurs
indeling.
Gebruik de Pijlen links/rechts om in de velden TIJD INSTELLEN 12 uur of 24 uur te selecteren
Gebruik vervolgens de Pijlen op/neer om de uren en minuten te selecteren. Gebruik vervolgens
het cijferblok om de juiste tijd in te voeren.
Wanneer u de 12-uurs indeling kiest, gebruikt u de Pijlen links/rechts om AM of PM te selecteren.
Wanneer u de 24-uurs indeling kiest moet de tijd in die indeling worden ingevoerd.
Selecteer OK om alle wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het menu Algemene
instellingen of ANNULEREN om af te sluiten zonder wijzigingen.

Testtypen laden

Voor elke nieuwe assay of test is een nieuw testtypebestand nodig. Deze testtypebestanden
kunnen worden geïnstalleerd van een SD-kaart of uit de cloud. Om testtypebestanden uit de cloud
te downloaden, moet de Sofia momenteel firmware 2.0 of hoger hebben.
Selecteer in het supervisormenu de optie TESTTYPEN LADEN.

Testtypen laden van SD-kaart
Kies Testtypen laden van SD-kaart om nieuwe testtypebestanden voor de Sofia te laden. Plaats
de SD-kaart met de testtypebestanden (blauw) die u wilt installeren en selecteer OK. De Sofia
laadt de testtypen die op de SD-kaart staan als ze nog niet in de Sofia waren geladen.
De Sofia geeft de nieuwe testtypen weer die u geïnstalleerd hebt. Als dezelfde versie van een
testtypebestand al geïnstalleerd was, wordt de status als 'oud' aangegeven. Druk op OK om de
installatie te bevestigen.

Testtypen laden uit cloud
Kies Testtypen laden uit cloud om nieuwe testtypebestanden voor de Sofia te laden. Klik op OK
voor verbinding met de cloud. Na de installatie drukt u op TERUG om af te sluiten. De Sofia leest
de nieuwe testtypebestanden in de cloud die geïnstalleerd worden en geeft de testtypebestanden
die nu geïnstalleerd zijn weer.
NB Schakel de Sofia niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl
testtypebestanden uit de cloud worden geladen.
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Als u er niet in slaagt om de testtypebestanden uit de cloud te laden, kunt u het deel Instellingen
bijwerken op pagina 42 raadplegen voor details over het IP-adres en poortnummer.

Cloud-verbinding testen
NB De optie Cloud-verbinding testen is niet voor elke update of installatie nodig. Deze optie
wordt gebruikt om problemen op te lossen wanneer de Sofia de updates niet goed installeert.
Selecteer Cloud-verbinding testen om de verbinding met de router te verifiëren.
Als de cloud-verbinding werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan verbonden
worden met de cloud'. Druk vervolgens op OK; de Sofia heeft nu verbinding met de cloud.
Als de cloud-verbinding niet werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan niet
verbonden worden met de cloud'. Neem de delen Verbinding tussen de Sofia en de Virena-router
installeren en Netwerkconfiguratie instellen door om alle instellingen en verbindingen te bevestigen
Als u er niet in slaagt om de router- of cloud-verbinding te configureren, neemt u contact op met
de technische ondersteuning van Quidel. Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.

Gebruikers beheren

Gebruiker toevoegen
Selecteer de toets Opties in het scherm Gebruikers beheren om het pop-upmenu te zien. Gebruik
de Pijlen op/neer om de Gebruiker toevoegen te selecteren.
Gebruik het cijferblok of de streepjescodescanner om het codenummer in te voeren. De
gebruikerscode moet numeriek zijn en uit ten minste 4 cijfers bestaan.
Gebruik vervolgens de Pijlen op/neer om een gebruikerstype te selecteren en de Pijlen
links/rechts om uw keuze te maken tussen Bediener en Supervisor.
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Druk op de toets Opslaan en Volgende wanneer beide velden klaar zijn.
Gebruik de Pijlen links/rechts/op/neer en selecteer één letter tegelijk. Druk op OK om de naam te
stellen (afbeelding 12).
Afbeelding 12

Druk op de toets

BACKSPACE op het toetsenblok om een letter te wissen.

Om alle letters te verwijderen, selecteert u Alles wissen en drukt op OK.
Wanneer de naam klaar is, selecteert u Klaar en drukt op OK.
Wanneer u ongeacht wanneer op TERUG drukt, worden alle wijzigingen geannuleerd en keert de
naam terug naar de eerdere instelling.

Gebruiker bewerken
Selecteer de toets Opties in het scherm Gebruikers beheren om het pop-upmenu te zien.
Selecteer Gebruiker bewerken om de naam van een gebruiker te bewerken.
Gebruik het cijferblok of de streepjescodescanner om het codenummer in te voeren.
Bewerk de gebruikersnaam met behulp van de Pijlen op/neerLinks/Rechts. Om de wijzigingen op
te slaan, selecteert u Klaar en drukt op OK.
Druk op TERUG om terug te keren naar de gebruikersbeheerinstellingen.
Druk op ANNULEREN om terug te keren naar het supervisormenu.

Gebruiker verwijderen
Markeer de gebruikerscode die u wilt verwijderen. Selecteer de toets Opties in het scherm
Gebruikers beheren om het pop-upmenu te zien en selecteer vervolgens Gebruiker verwijderen
om een gebruiker van het toestel te verwijderen.
Druk op TERUG om terug te keren naar de gebruikersbeheerinstellingen.
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Druk op ANNULEREN om terug te keren naar het supervisormenu.
NB Maximumaantal gebruikers is 400.

Gegevens controleren

Patiëntresultaten controleren
De patiëntresultaten zijn inclusief de records van eerder uitgevoerde tests van patiënten. De
resultaten kunnen worden doorzocht om specifieke resultaten te vinden en bedieners hebben
uitsluitend toegang als de supervisor de functie Toegang tot patiëntgegevens heeft ingeschakeld.
Om specifieke resultaten te vinden selecteert u OPTIES en vervolgens ZOEKEN.
In het scherm Patiëntresultaten zoeken kan de gebruiker zoeken of filteren op:
 Patiëntcode
 Gebruikerscode
 Testtype
 Resultaat
Selecteer de filtercriteria met behulp van de Pijlen links/rechts/op/neer. Selecteer ZOEKEN om de
resultaten te filteren.
Er wordt een kleinere set resultaten weergegeven als Gefilterde patiëntresultaten.
Selecteer Opties en Alle resultaten om alle resultaten weer te geven.
In elke lijst met patiëntresultaten kunt u de resultaatdetails weergeven door het beoogde
resultaat te markeren en OPTIES en DETAILS te selecteren.
Deze weergave is grotendeels gelijk aan het scherm met de oorspronkelijke resultaten toen de
test werd uitgevoerd en weergegeven.
Selecteer de toets Afdrukken
om de resultaten af te drukken. Selecteer de toets TERUG om
terug te keren naar de resultaten. Selecteer de toets TERUG nogmaals om terug te keren naar het
scherm Gegevens beoordelen.
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Kwaliteitscontroleresultaten beoordelen
Kwaliteitscontroleresultaten zijn inclusief de records van eerder uitgevoerde
kwaliteitscontroletests (positieve en negatieve controles). De resultaten kunnen worden
doorzocht op specifieke resultaten.
Op dezelfde manier als voor de testresultaten van patiënten kunt u via de toets OPTIES met de
zoekfunctie de details van kwaliteitscontroleresultaten vinden. Selecteer de toets TERUG om
terug te keren naar het scherm Gegevens beoordelen.

Kalibratieresultaten beoordelen
De kalibratieresultaten zijn inclusief de records van eerder uitgevoerde tests van patiënten.
Er wordt een lijst met de uitgevoerde kalibraties weergegeven.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Gegevens beoordelen.

Status van partij bekijken
Status van kwaliteitscontrolepartij
Kwaliteitscontrole partijstatus geeft de kwaliteitscontrolepakketten/-partijen met assays weer en
hun houdbaarheidsdatums. De Sofia legt deze informatie vast wanneer kwaliteitscontroles
worden uitgevoerd.
Er wordt een lijst weergegeven met de pakketten/partijen die via de kwaliteitscontroleprocedure
zijn verwerkt, met de houdbaarheidsdatum.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Status van partij bekijken. Selecteer
de toets TERUG nogmaals om terug te keren naar het scherm Gegevens beoordelen.
Status van kalibratorpartij
Wanneer een assay het gebruik van een kalibrator vereist, wordt een lijst met de
pakketten/partijen die via de kwaliteitscontroleprocedure zijn verwerkt, met de
houdbaarheidsdatum weergegeven.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Gegevens beoordelen.

Testtypen bekijken
Er wordt een lijst met geïnstalleerde testtypen en geladen versienummers weergegeven.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Status van partij bekijken. Selecteer
de toets TERUG nogmaals om terug te keren naar het scherm Gegevens beoordelen.
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Sofia-statistieken

Gegevens analysator bekijken
Via de optie Gegevens analysator bekijken worden de firmwareversie, de opstartversie, de
hardwareversie, het aantal scans en het serienummer van de Sofia weergegeven.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Statistieken.

Gebruikersgeschiedenis bekijken
Via de optie Gebruikersgeschiedenis bekijken kunnen supervisors informatie over de
gebruikerscode, naam en gebruikerstype bekijken.
Markeer met de Pijlen op/neer de gebruiker die u wilt bekijken en selecteer DETAILS.
Onder DETAILS kan de supervisor de verschillende testtypen en het aantal positieve, negatieve,
kwantitatieve of ongeldige resultaten zien die de geselecteerde gebruiker heeft uitgevoerd.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Gebruikersgeschiedenis. Selecteer
de toets TERUG nogmaals om terug te keren naar het scherm Statistieken.

Berichtenlog bekijken
Via de optie Berichtenlog bekijken wordt de berichtcode met de datum en tijd weergegeven.
Selecteer de toets TERUG om terug te keren naar het scherm Statistieken.
NB Gebruikersgeschiedenis en het Berichtenlog kunnen beide worden afgedrukt met behulp
van de toets Afdrukken.
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Laden/Opslaan

Instellingen opslaan naar SD-kaart
Om de instellingen van de ene Sofia naar een andere Sofia op te slaan, kunt u de instellingen van
de eerste Sofia kopiëren en op de andere Sofia dupliceren.
Selecteer in het menu Laden/Opslaan Instellingen opslaan naar SD-kaart.
Plaats een lege, geformatteerde SD-kaart en selecteer OK om de gegevens van de Sofia-instellingen op
te slaan. Wanneer het opslaan klaar is, verwijdert u de SD-kaart en drukt u op OK.
Bij het kopiëren van de Sofia worden alle instellingen, inclusief de testtypebestanden,
overgedragen. Gegevens van de gebruikersgeschiedenis, status van partij, kwaliteitscontroles en
tests worden niet overgedragen.

Instellingen laden van SD-kaart
Selecteer in het menu Laden/Opslaan Instellingen laden van SD-kaart.
Om de instellingen van de ene Sofia op een andere Sofia te laden, voert u de SD-kaart van de
'hoofd'-Sofia met de instellingen die u wilt dupliceren in. Selecteer OK.
Wanneer op het scherm wordt aangegeven dat de gegevens met succes zijn geladen, verwijdert u
de SD-kaart en selecteert OK.

Testrecords opslaan naar SD-kaart
Testrecords kunnen voor back-up of analyse naar een desktop-pc worden geëxporteerd.
Als een lege SD-kaart wordt geplaatst voordat de Sofia wordt gebruikt, worden drie csv-bestanden
gecreëerd: voor patiënt, kwaliteitscontrole en kalibratie. Elke keer wanneer een patiënt,
kwaliteitscontrole of kalibratiecassette wordt uitgevoerd, wordt het resultaat toegevoegd aan het
juiste bestand op de SD-kaart.
Selecteer in het menu Laden/Opslaan Testrecords opslaan naar SD-kaart.
Plaats een lege, geformatteerde SD-kaart en selecteer OK om de Sofia-records op te slaan.
Wanneer dit klaar is, verwijdert u de SD-kaart en selecteert u OK.

Pagina 32 van 59

NB De officiële records van alle testresultaten worden weergegeven en/of afgedrukt. Opgeslagen
gegevens (testresultaten) zijn uitsluitend voor uw gemak en worden beheerd door de supervisor.

Bijwerken

Sofia-firmware laden
Van tijd tot tijd kan Quidel bijgewerkte firmware vrijgeven om de functionaliteit van de Sofia te
verbeteren. Deze updates kunnen worden geïnstalleerd van een SD-kaart of uit de cloud. Om de
nieuwste firmware uit de cloud te downloaden, moet de Sofia momenteel firmware 2.0 of
hoger hebben.

Firmware laden van SD-kaart
Plaats de SD-kaart met de te installeren firmware.
Kies Firmware laden van SD-kaart om de nieuwe firmware voor de Sofia te laden. De Sofia leest
de nieuwe firmwareversie die geïnstalleerd wordt van de SD-kaart en geeft het
bevestigingsscherm Analysatorsoftware laden weer.
Selecteer OK om de installatie te bevestigen.
De Sofia voert een zelfinstallatie uit en start vervolgens op met het normale opstartscherm.

Firmware laden uit cloud
Kies Firmware laden uit cloud om de nieuwe firmware voor de Sofia te laden. De Sofia leest de
nieuwe firmwareversie die geïnstalleerd wordt uit de cloud en geeft het bevestigingsscherm
Analysatorsoftware laden weer.
Selecteer OK om de installatie te bevestigen.
De Sofia voert een zelfinstallatie uit en start vervolgens op.
NB Schakel de Sofia tijdens de firmware-installatie niet uit en haal de stekker niet uit het
stopcontact. Het bijwerken van de firmware kan maximaal 15 minuten duren.
Als u er niet in slaagt om de firmware uit de cloud te laden, kunt u het deel Instellingen bijwerken
op pagina 42 raadplegen voor details over het IP-adres en poortnummer.
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Cloud-verbinding testen
NB De optie Cloud-verbinding testen is niet voor elke update of installatie nodig. Deze optie
wordt gebruikt om problemen op te lossen wanneer de Sofia de updates niet goed installeert.

Selecteer Cloud-verbinding testen om de verbinding met de router te verifiëren.
Als de cloud-verbinding werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan verbonden
worden met de cloud'. Druk vervolgens op OK om terug te keren naar het hoofdmenu; de Sofia
heeft nu verbinding met de cloud.
Als de cloud-verbinding niet werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan niet
verbonden worden met de cloud'. Druk vervolgens op OK om terug te keren naar het hoofdmenu.
Neem de delen Verbinding tussen de Sofia en de Virena-router installeren en
Netwerkconfiguratie instellen door om alle instellingen en verbindingen te bevestigen
Als u er niet in slaagt om de router- of cloud-verbinding te configureren, neemt u contact op met
de technische ondersteuning van Quidel. Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.

Taalbestand laden
De Sofia kan meerdere talen weergeven. Er kunnen slechts twee talen tegelijk worden opgeslagen.
Taalbestanden kunnen worden geïnstalleerd van een SD-kaart of uit de cloud. Om het nieuwste
taalbestand uit de cloud te downloaden, moet de Sofia momenteel firmware 2.0 of hoger hebben.

Taalbestand laden van SD-kaart
Selecteer Taalbestand laden van SD-kaart om een nieuw taalbestand te laden
Plaats de juiste SD-kaart waarop het taalbestand staat (geel etiket) en selecteer OK. Wacht tot het
taalbestand is gelezen en selecteer vervolgens OK om de installatie te bevestigen. Als de taal juist
is geladen, verwijdert u de SD-kaart en selecteert u OK om naar het supervisormenu terug te
keren. Het menu wordt nu in de nieuwe geïnstalleerde taal weergegeven.

Taalbestand laden uit cloud
Selecteer Taalbestand laden uit cloud om een nieuw taalbestand te laden
Wacht tot het taalbestand is gelezen en selecteer vervolgens OK om de installatie te bevestigen.
Als de taal juist is geladen, selecteert u OK om naar het supervisormenu terug te keren. Het menu
wordt nu in de nieuwe geïnstalleerde taal weergegeven.
NB Schakel de Sofia niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl taalbestanden uit
de cloud worden geladen.
Als u er niet in slaagt om het taalbestand uit de cloud te laden, kunt u het deel Instellingen
bijwerken op pagina 42 raadplegen voor details over het IP-adres en poortnummer.
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Cloud-verbinding testen
NB De optie Cloud-verbinding testen is niet voor elke update of installatie nodig. Deze optie
wordt gebruikt om problemen op te lossen wanneer de Sofia de updates niet goed installeert.
Selecteer Cloud-verbinding testen om de verbinding met de router te verifiëren.
Als de cloud-verbinding werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan verbonden
worden met de cloud'. Druk vervolgens op OK om terug te keren naar het hoofdmenu; de Sofia
heeft nu verbinding met de cloud.
Als de cloud-verbinding niet werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan niet
verbonden worden met de cloud'. Druk vervolgens op OK om terug te keren naar het hoofdmenu.
Neem de delen Verbinding tussen de Sofia en de Virena-router installeren en
Netwerkconfiguratie instellen door om alle instellingen en verbindingen te bevestigen
Als u er niet in slaagt om de router- of cloud-verbinding te configureren, neemt u contact op met
de technische ondersteuning van Quidel. Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.

Kalibratiecontrole

De kalibratiecontrole is een verplichte functie die een optimale werking verzekert met behulp van
een controle van de interne optische elementen en functies van de Sofia.
BELANGRIJK: De kalibratiecontrole moet binnen 30 dagen worden uitgevoerd voordat enig
monster van een patiënt mag worden getest.
Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over de frequentie van kalibratiecontroles.

Sofia-kalibratiecontrole uitvoeren
Gebruik voor de kalibratiecontrole de specifieke kalibratiecassette die bij de Sofia is geleverd.
Volg de aanwijzingen op het scherm en plaats de kalibratiecassette in de Sofia; sluit de lade
voorzichtig. De Sofia voert de kalibratiecontrole automatisch uit.
De kalibratiecassette wordt automatisch uitgeworpen wanneer de kalibratie klaar is.
Selecteer OK om naar het hoofdmenu terug te keren nadat de kalibratie is uitgevoerd.
Let op: Bewaar de kalibratiecassette wanneer hij niet wordt gebruikt bij
kamertemperatuur (15 °C tot 30 °C) in de meegeleverde beschermhoes. Een
verkeerde manier van bewaren kan de kalibratiecassette beschadigen, waardoor de
kalibratiecontrole van de Sofia kan mislukken.
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Kalibratieresultaten
De Sofia geeft 'Kalibratieresultaten' weer; dit geeft aan dat de kalibratiecontrole uitgevoerd is. De
resultaten worden weergegeven als 'Geslaagd' of 'Mislukt'.
De kalibratieresultaten worden opgeslagen en kunnen opnieuw worden weergegeven met de
Sofia-functie Kalibratieresultaten beoordelen uit het menu Gegevens beoordelen (pagina 29).
NB Als de kalibratiecontrole niet slaagt, dient u uw supervisor te waarschuwen of contact op te
nemen met de technische ondersteuning van Quidel voor assistentie op 800.874.1517 (in de VS). Zie
pagina 4 voor meer contactgegevens.

Kwaliteitscontrole uitvoeren

Er kunnen externe kwaliteitscontroles (QC) worden getest om aan te tonen dat de assayspecifieke
reagentia, cassettes en assayprocedures goed uitgevoerd worden.
Voor het uitvoeren van de externe controles vindt u in de assayspecifieke bijsluiter van elke test
stapsgewijze instructies.
NB Bij het uitvoeren van positieve en negatieve controles met een kwalitatieve test, moet eerst
de positieve controle worden getest, vóór de negatieve controle.

Kwaliteitscontroleresultaten
De weergegeven resultaten worden opgeslagen en kunnen opnieuw worden weergegeven met de
functie Kwaliteitscontroleresultaten beoordelen uit het menu Gegevens beoordelen.
Druk op OK om het kwaliteitscontroleproces af te ronden en terug te keren naar het hoofdmenu.
Als de kwaliteitscontroles niet slagen, herhaalt u het externe controletestproces of neemt u voor
assistentie contact op met de supervisor of met de technische ondersteuning van Quidel op
800.874.1517 (in de VS) voordat u monsters van patiënten gaat testen. Zie pagina 4 voor meer
contactgegevens.

Monsters van patiënten testen

BELANGRIJK: Raadpleeg in de assayspecifieke bijsluiter voor elke test de instructies voor het
gereedmaken van testcassettes met monsters van patiënten.
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Selecteer in het hoofdmenu de optie TEST UITVOEREN om terug te keren naar het scherm
Test starten.
Ga als volgt te werk voordat u een gebruikerscode of informatie over het monster invoert:
 Selecteer de gewenste ontwikkelingsmodus. LATER LEZEN of NU LEZEN (zie de beschrijving
van de ontwikkelingsmodi LATER LEZEN en NU LEZEN op pagina 13).
 De huidige (of standaard-) ontwikkelingsmodus wordt bovenaan op het scherm Test
starten weergegeven (afbeelding 13). Als de standaardmodus de gewenste modus is, zijn
er geen wijzigingen nodig.
Afbeelding 13

 Als de supervisor de Vergrendelde LATER LEZEN-modus als standaardmodus heeft
ingesteld, mag de gebruiker alleen testen in de LATER LEZEN-modus.
 Afhankelijk van de assay kan de Sofia de test automatisch in de Geforceerde LATER LEZENmodus uitvoeren. In dat geval hoeven er geen wijzigingen gemaakt te worden in de
werkmodus.

De ontwikkelingsmodus wijzigen

Selecteer met behulp van de Pijlen op/neer de gewenste ontwikkelingsmodus. Selecteer
vervolgens OK om dit te bevestigen.
De Sofia keert terug naar het scherm Test starten en geeft de nu geselecteerde
ontwikkelingsmodus weer.

De gebruikerscode invoeren
De gebruikerscode kan via de streepjescode of handmatig met het toetsenblok worden ingevoerd.
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Gebruik de pijlen om het veld Gebruikerscode te markeren op het scherm Test starten. Gebruik
de streepjescodescanner (afbeelding 14) om de streepjescode van een gebruikers identiteitskaart
te scannen, of voer handmatig de gegevens op het cijferblok van de Sofia.

De patiëntcode invoeren
De patiëntcode kan via de streepjescode of handmatig met het toetsenblok worden ingevoerd.
Gebruik de pijlen om het veld Patiëntcode te markeren op het scherm Test starten. Gebruik de
streepjescodescanner om de streepjescode van de patiëntenkaart of van een andere bron te
scannen, of voer de gegevens handmatig in door de alfa-invoeroptie α te selecteren en het
cijferblok van de Sofia te gebruiken.
Afbeelding 14

Het ordernummer invoeren, indien van toepassing
Gebruik de pijlen om het veld Ordernummer te markeren op het scherm Test starten. Gebruik de
streepjescodescanner om de streepjescode van een ordernummer te scannen van een
aanvraagformulier voor een patiënttest of van een andere bron, of voer de gegevens handmatig
in door de alfa-invoeroptie α te selecteren en het cijferblok van de Sofia te gebruiken.

Testprocedure
In de ontwikkelingsmodus LATER LEZEN gaat u rechtstreeks door naar de volgende stappen, zodra
het monster van de patiënt is verwerkt en in de testcassette is geplaatst. Laat de cassette niet
buiten de Sofia ontwikkelen.
In de ontwikkelingsmodus NU LEZEN moet u eerst bij kamertemperatuur en buiten de Sofia de
testontwikkeling van de testcassette met het monster van de patiënt handmatig gedurende de
voorgeschreven periode timen (zoals aangegeven in de assayspecifieke bijsluiter), voordat u
doorgaat naar de volgende stap.

Druk op Test starten
De lade van de Sofia gaat automatisch open.
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Plaats de testcassette in de lade en sluit de lade voorzichtig (afbeelding 15).
Afbeelding 15

Nadat de lade is gesloten, start de Sofia automatisch en geeft de voortgang op het scherm weer.

Testresultaten van patiënt
Wanneer de test klaar is, worden de resultaten van de patiëntmonstertest(s) en de interne
procedurecontrole weergegeven op het scherm van de Sofia.
De resultaten worden automatisch op de ingebouwde printer afgedrukt als de optie Automatisch
afdrukken als standaardinstelling is geselecteerd. De resultaten kunnen ook worden afgedrukt via
de toets AFDRUKKEN op de Sofia.
Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over de interpretatie van resultaten van
specifieke tests.
NB Zodra de resultaten voor een individuele testcassette zijn gegenereerd, accepteert de Sofia
die cassette niet voor een tweede keer.
Als de procedurecontrole 'Ongeldig' is, herhaalt u de test met een nieuw monster van de patiënt en
een nieuwe cassette. Om nog een patiëntmonstertest uit te voeren, selecteert u Nieuwe test starten.
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Netwerkconfiguratie

Gebruik voor de netwerkconfiguratie de Pijlen op/neer om het veld te selecteren dat u wilt wijzigen.
Voor het IP-adres (internetprotocol) gebruikt u de Pijlen links/rechts om 'Handmatig' of 'DHCP' te
selecteren. Gebruik het cijferblok om het adres en de cijfers voor het netwerkadres,
subnetmasker, gateway en poortnummer in te voeren (afbeelding 16). Selecteer OK om de
wijzigingen op te slaan en af te sluiten.
Afbeelding 16
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Instellingen bijwerken

Om testtypebestanden. taalbestanden of firmware uit de cloud te downloaden, moet de Sofia op
een specifiek IP-adres en poortnummer worden ingesteld.
Standaard-IP-adres en -poortnummer van de Sofia (afbeelding 17) zijn zodanig ingesteld, dat ze
compatibel zijn met de Virena-router wanneer de router rechtstreeks is aangesloten op de Sofia.
Neem voor andere configuraties contact op met de technische ondersteuning van Quidel.
Afbeelding 17
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Laboratoriuminformatiesysteem (LIS)

LIS-parameters en -instellingen
Selecteer LIS-parameters instellen en gebruik het cijferblok om het LIS-adres op het formulier in
te voeren. Gebruik de Pijlen op/neer om het poortnummer te selecteren en gebruik vervolgens
het cijferblok om het nummer in te voeren.
Gebruik de Pijlen links/rechts/op/neer om Uit of Aan te selecteren voor de opties Automatisch
verzenden en Wachtrijresultaten. Selecteer OK om de wijzigingen op te slaan en af te sluiten
(afbeelding 18).
Afbeelding 18
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Resultaten naar LIS verzenden

Wanneer Resultaten naar LIS verzenden is geselecteerd, worden de volgende opties op het
scherm weergegeven:
 Niet-verzonden resultaten verzenden
 Laatste resultaat verzenden
 Alle resultaten verzenden
 Alle patiëntresultaten verzenden
 Alle kwaliteitscontroleresultaten verzenden
 LIS-verbinding testen
Wanneer u selecteert om de resultaten te verzenden, ziet u Bezig met verzenden naar LIS – Even
geduld.
Als de gegevens met succes zijn verzonden, wordt op het scherm Gegevens zijn met succes
verzonden weergegeven.
NB Als voor LIS of SURV de functie Automatisch verzenden AAN staat, en de resultaten worden
niet met succes verzonden, blijft de Sofia het om de 5 minuten zonder activiteit proberen tot er
verbinding is gemaakt met de router of server.

Surveillancemodus
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Installatie van de verbinding tussen de Sofia en de Virena-router
Raadpleeg de installatie-instructies voor de Sofia-surveillancemodus die worden meegeleverd in
de afzonderlijke verpakking met de Virena-router.

Netwerkconfiguratie instellen
Raadpleeg het deel Netwerkconfiguratie (pagina 40).
Blader naar IP-adres instellen en verzeker u ervan dat Handmatig is ingeschakeld, zie
afbeelding 19. Blader naar Netwerkadres en voer het IP-netwerkadres in als 192.168.0.5.
Controleer of alle configuratie-instellingen op de Sofia, inclusief Subnetmasker, Gateway en
Poortnummer, overeenkomen met wat is afgebeeld in afbeelding 19. Als iets niet overeenkomt,
voert u de juiste nummers in. Selecteer vervolgens OK.
Afbeelding 19

Wacht 1 minuut en ga vervolgens onder Statistieken naar Netwerkinstellingen bekijken en
verzeker u ervan dat u een geldig IP-adres hebt.

Surveillancemodus instellen
NB Als de Sofia Surveillance-instellingen niet als optie weergeeft, heeft het toestel een upgrade
nodig naar firmware 1.3.1 of hoger.
Ga naar Surveillance-instellingen en gebruik vervolgens de Pijlen links/rechts/op/neer om onder
SURV-parameters instellen het volgende te selecteren:
Leeftijd vereist:  Ja
Patiëntcode verzenden:  Uit
Ordernummer verzenden:  Uit
Automatisch verzenden:  Aan
Wachtrijresultaten:  Aan
Wanneer dit klaar is, wordt het scherm als in afbeelding 20 weergegeven.
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Afbeelding 20

Druk op OK om naar het scherm Postcode instellen te gaan (afbeelding 21).
Afbeelding 21

Druk op OK om terug te keren naar het scherm Surveillance-instellingen.

Verificatie Virena-routerverbinding
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Selecteer SURV-verbinding testen in het menu Resultaten naar SURV-ontvanger verzenden om
de routerverbinding te verifiëren.
Als de verbinding werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan verbonden
worden met SURV'.
Druk vervolgens op OK om terug te keren naar het hoofdmenu; de Sofia kan nu in de
surveillancemodus werken.
Als de verbinding niet werkt, wordt op het scherm weergegeven: 'De analysator kan niet
verbonden worden met SURV'.
Druk vervolgens op OK om terug te keren naar het hoofdmenu. Neem de delen Verbinding tussen
de Sofia en de Virena-router installeren en Netwerkconfiguratie instellen op pagina 44 door om
alle instellingen en verbindingen te bevestigen.
Als u er niet in slaagt om de router- of netwerkverbinding te configureren, neemt u contact op
met de technische ondersteuning van Quidel. Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.

Tests uitvoeren in de surveillancemodus
Ga naar het hoofdmenu en selecteer Test uitvoeren.
Voer indien vereist gebruikerscode, patiëntcode en ordernummer in en druk vervolgens op
Test starten.
Scherm Demografische gegevens van patiënt (afbeelding 22)
Afbeelding 22

NB Onderzoekscodes A-B maken aanvullende demografische gegevens mogelijk die
momenteel niet in de Sofia zijn gedefinieerd, met een limiet van twee (2) numerieke tekens.
Voer een numerieke waarde in voor Leeftijd (selecteer de juiste eenheden voor Jaren, Maanden
of Weken) met de pijl naar rechts.
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Druk op de pijl Omlaag en selecteer de patiëntstatus (selecteer Klinisch, Poliklinisch of
Vaardigheid) met de pijl naar rechts. Druk vervolgens op Test starten.

Resultaten naar SURV-ontvanger verzenden
Wanneer Resultaten naar SURV-ontvanger verzenden is geselecteerd, worden de volgende
opties op het scherm weergegeven:
 Niet-verzonden resultaten verzenden
 Laatste resultaat verzenden
 Alle resultaten verzenden
 LIS-verbinding testen
Wanneer u selecteert om de resultaten te verzenden, ziet u Bezig met verzenden naar SURV.
Als de gegevens met succes zijn verzonden, wordt op het scherm Gegevens zijn verzonden
weergegeven.
NB Als voor LIS of SURV de functie Automatisch verzenden AAN staat, en de resultaten worden
niet met succes verzonden, blijft de Sofia het om de 5 minuten zonder activiteit proberen tot er
verbinding is gemaakt met de router of server.

Uitschakelen
Schakel het toestel uit met de aan/uitschakelaar op de achterzijde van het toestel. Het scherm
Systeem wordt uitgeschakeld wordt weergegeven. Het systeem is volledig afgesloten, wanneer
het scherm donker wordt.

Onderhoud en reiniging
Schakel het toestel uit met de aan/uitschakelaar op de achterzijde van het toestel. Het scherm
Systeem wordt uitgeschakeld wordt weergegeven. Het systeem is volledig afgesloten, wanneer
het scherm donker wordt.

Onderhoud
NB Als de Sofia onderhoud nodig heeft, moet het toestel naar Quidel worden verzonden. De
gebruiker mag geen onderhoud doen, met uitzondering van papier vervangen, batterijen
vervangen en de buitenzijde en de cassettelade reinigen.

Batterijvoeding
Beoogd gebruik van batterijen
De batterijen bieden een optionele alternatieve voedingsbron als er geen netstroom beschikbaar
is. De Sofia schakelt bij stroomuitval niet automatisch over op batterijvoeding. Als de externe
voedingsbron echter wordt losgekoppeld van de achterzijde van de Sofia, schakelt het toestel over
op batterijvoeding.
Batterijen plaatsen
Bij aankoop van de Sofia worden vier (4) LR6-AA-batterijen meegeleverd.
Voordat u de Sofia inschakelt, legt u het toestel voorzichtig ondersteboven.
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Verwijder het batterijdeksel en plaats de LR6-AA-batterijen correct volgens de positieve en
negatieve polariteit op het diagram op de Sofia.
Breng het batterijdeksel weer aan en schakel de Sofia in.
Batterijen vervangen
Verzeker u ervan dat er geen cassette in de Sofia is geplaatst.
Wanneer de Sofia op de juiste manier is uitgeschakeld, legt u het toestel voorzichtig
ondersteboven en verwijdert u het batterijdeksel (afbeelding 23).
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Afbeelding 23

Verwijder de oude batterijen en vervang ze correct volgens de positieve en negatieve polariteit op
het diagram op de Sofia.
Breng het batterijdeksel weer aan en schakel de Sofia in.
NB De batterijen werken uitsluitend als alternatieve voedingsbron met beperkte capaciteit. Ze
vormen geen stand-by voedingsbron. De externe voedingsbron moet worden losgekoppeld van
de Sofia om de batterijen te laten werken.

Reiniging

Maatregelen om het risico van een elektrische schok te verkleinen:
 Demonteer de Sofia niet. De Sofia heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
worden gerepareerd of vervangen en de garantie vervalt als het toestel wordt gedemonteerd.
 Elektrische schok mogelijk: schakel de Sofia uit en neem de stekker uit het stopcontact
voordat u het toestel reinigt.
 Dompel de Sofia niet in vloeistof onder en spuit er geen vloeistof op.
Schakel de Sofia uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. Gebruik
een zachte doek met 70% alcohol of 0,6% verdund bleekwater om de buitenzijde van de Sofia te
reinigen. Neem alleen de buitenzijde en de cassettelade af.
NB NIET met zeep of andere oplossingen dan 70% alcohol of 0,6% verdund bleekwater reinigen.
De lade verwijderen voor reiniging
Schakel de Sofia in.
Druk op het toetsenblok van de Sofia op de knop Uitwerpen.
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Trek voorzicht aan de lade tot hij niet verder gaat. Til de Sofia vervolgens op zoals weergegeven in
afbeelding 24.
Zoals te zien is in afbeelding 24, heeft de lade aan de onderzijde een V-vormige sleuf. Druk dit
ontgrendelingslipje voorzichtig met uw duim in, en trek tegelijkertijd de lade eruit.
NB Niet forceren als u weerstand ondervindt. Druk iets harder op het ontgrendelingslipje om
de lade vrij te maken.

Afbeelding 24

Gebruik een zachte doek met 70% alcohol of 0,6% verdund bleekwater om uitsluitend de
cassettelade te reinigen. Reinig NIET de binnenzijde van de Sofia. Dompel de lade NIET onder in
de reinigingsoplossing.
Schuif de cassettelade na de reiniging voorzichtig terug, waarbij u zorgvuldig de rails van de lade
in de uitsparingen van de Sofia past (afbeelding 25).
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Afbeelding 25

Schuif de lade in het toestel tot hij vergrendelt. Als u weerstand ondervindt of de lade glijdt niet
gemakkelijk, controleert u of de rails goed in de uitsparingen passen.
Ga naar het hoofdmenu en voer een kalibratie uit.
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Bijlagen
Bijlage A Technische specificaties
Sofia
Afmetingen
Gewicht
Voeding Input
Sofia-input
Verwisselbare batterijen
Toetsenblok
Scherm
LAN-interface
Temperatuur bij bedrijf
Vochtigheid bij bedrijf
Temperatuur bij verzending en
opslag
Vochtigheid bij verzending en
opslag
Opslag testresultaten van
patiënten
Opslag resultaten
kwaliteitscontrole
Opslag kalibratieresultaten

24 cm diep x 16 cm breed x 12 cm hoog
1,36 kg (3 lbs)
100–240 VAC, 47-63 Hz, schakelt zelf om
(VS/Internationaal) max. 0,9-0,34 A
6 V DC max. 4,16 A
4x LR6-AA + 6 V === 4,16 A
Numeriek
3,5 inch diagonaal
RJ45-connector
15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F)
20%-85% niet-condenserend
–20 °C tot +55 °C
20%-85% niet-condenserend
Maximaal 500 tests
Maximaal 200 resultaten
Maximaal 200 resultaten

Streepjescodescanner
De Opticon-streepjescodescanner (model OPR-2001) wordt met de juiste configuratie verzonden
en is na aansluiting op de Sofia via de PS2-poort, klaar voor gebruik. Aanvullende informatie is
beschikbaar op opticonUSA.com of door contact op te nemen met de technische ondersteuning
van Opticon op 1.800.636.0090 x 2127
Neem voor assistentie contact op met de technische ondersteuning van Quidel op 800.874.1517
(in de VS). Zie pagina 4 voor meer contactgegevens.
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De volgende streepjescodes zijn op het moment van verzending geconfigureerd:
 UPC A

 IEAN-8

 UPC-E

 CODABAR (NIET GECODEERD)

 CODE 39 REG
 CODE 39 ITALIAANS (GECODEERD ZONDER
TRANSMISSIE VAN ST/SP)
 INDUSTRIAL 2 van 5















 EAN – 13 (ZONDER ISBN CONVERSIE)

INTERLEAVED 2 van 5
IATA
TELEPEN NUMERIEK
CODE 128
CODE 93
GS1 DATABAR LIMITED

S-CODE
MSI/PLESSEY (NIET GECODEERD)
UK/PLESSEY (GECODEERD)
EAN-128
GS1 DATABAR OMNIDIRECTIONAL
GS1 DATABAR EXPANDED

 GS1 DATABAR TRUNCATED
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Bijlage A Systeemproblemen oplossen
Symptoom
Fout: Papier op

Fout: SD-kaart

SD-kaart vol
De streepjescodescanner
scant niet of voert geen
gegevens in – voeding
De streepjescodescanner
scant niet of viert geen
gegevens in –
Streepjescodescanner

Oorzaak
De Sofia heeft gedetecteerd dat een
printerfout is opgetreden of dat het
papier in de printer op is.
Het systeem heeft gedetecteerd dat
de SD-kaart ontbreekt of verkeerd is
geplaatst.
Het systeem heeft gedetecteerd dat
de SD-kaart vol is.
De stekker van de
streepjescodescanner is misschien
niet aangesloten.
De streepjescodescanner is
misschien niet goed
geprogrammeerd.

Sofia-kalibratiecontrole
mislukt

De kalibratiecassette werd niet in de
meegeleverde, tegen licht
beschermende hoes bewaard.

Fout: lade geblokkeerd

Iets op het werkblad blokkeert
het openen van de lade.
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Maatregel
Controleer het printerpapier en
plaats zo nodig een nieuwe papierrol.
Controleer de sleuf van de SD-kaart
in de achterzijde van het toestel.
Installeer zo nodig een SD-kaart.
Vervang de SD-kaart in de achterzijde
van het toestel.
Controleer of de
streepjescodescanner aangesloten is
op de achterzijde van het toestel.
Neem contact op met de technische
ondersteuning van Quidel op
800.874.1517 voor
herprogrammering van de
streepjescodes of om de
streepjescodescanner te vervangen.
Zie pagina 4 voor meer
contactgegevens.
Test de kalibratiecassette. Als de
kalibratiecontrole mislukt of ongeldig
is, neemt u contact op met de
technische ondersteuning van Quidel
op 800.874.1517 voor een
vervangende kalibratiecassette. Zie
pagina 4 voor meer contactgegevens.
Verwijder de blokkering en druk
op de knop Uitwerpen. Als de fout
aanhoudt, neemt u contact op
met de technische ondersteuning
van Quidel op 800.874.1517. Zie
pagina 4 voor meer
contactgegevens.

Foutberichten
NB Het onderstaande overzicht beschrijft de foutcodes die tijdens het gebruik van de Sofia
kunnen worden weergegeven. Als u het probleem niet kunt oplossen, noteert u de laatste
zes cijfers van de foutcode en neemt u contact op met de technische ondersteuning van Quidel.
De zes cijfers helpen de technische ondersteuning het probleem te identificeren.
Fout
Sofia-kalibratiefout

Beschrijving
Sofia-kalibratie is
mislukt.
Fout streepjescodelezer
De streepjescodescan is
ongeldig of de
streepjescodescanner is
misschien verkeerd
geprogrammeerd of
defect.
Kalibratie te laat
Instrument is
vergrendeld.
Cassettefout
De streepjescode van de
cassette is ongeldig,
ontbreekt of is
onleesbaar.
Cassettehergebruikfout
De Sofia heeft herkend
dat deze cassette al
gebruikt is.
Fout bij gegevens exporteren Gegevens konden niet
met succes worden
geëxporteerd.
Fout bij gegevens importeren Gegevens konden niet
met succes worden
geïmporteerd.
Fout type hulpmiddel
Het type hulpmiddel is
onjuist.
Lade geblokkeerd
Verwijder de blokkering
van de lade, en druk
nogmaals op de toets
Uitwerpen.
Fout: dubbele
De gebruikerscode
gebruikerscode
bestaat al.
Verlopen cassette
De
houdbaarheidsdatum
van de cassette is
verstreken.
Kwaliteitscontrolekaart is
De
verlopen
houdbaarheidsdatum
van de
kwaliteitscontrolekaart
is verstreken.
Fout bij upgraden firmware
De SD-kaart werd niet
gevonden of heeft de
verkeerde indeling.

Maatregel
Neem contact op met de
technische ondersteuning.
Controleer of de streepjescode
compleet is en niet is
beschadigd, en scan opnieuw.
Neem contact op met de
technische ondersteuning als
de fout aanhoudt.
Kalibreer de Sofia.

Code
###.###.061.032
###.###.061.010

###.###.061.060

Test opnieuw met een cassette ###.###.061.042
met een geldige streepjescode.

Plaats een cassette die niet
eerder gebruikt is.

###.###.061.002

Controleer of de juiste SD-kaart
werd gebruikt en of deze juist
was geplaatst.
Controleer of de juiste SD-kaart
werd gebruikt en of deze juist
was geplaatst.
Test opnieuw met een cassette
van het juiste type
Als de fout blijft optreden, belt
u de technische ondersteuning.

###.###.061.036

Kies een andere
gebruikerscode.
Test opnieuw met een nietverlopen cassette.

###.###.061.040

Test opnieuw met een nietverlopen
kwaliteitscontrolekaart.

###.###.061.046

Controleer of de juiste SD-kaart
werd gebruikt en of deze juist
was geplaatst.

###.###.061.068
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###.###.061.033

###.###.061.044
###.###.060.006

###.###.061.043

Fout
Codewaarschuwing

Beschrijving
Ingevoerde code is
ongeldig.

Ongeldige gebruikersnaam

De gebruikersnaam
bevat ongeldige tekens.
Taalbestand kon niet
met succes worden
geladen.
Testtypen laden is
mislukt.

Fout bij importeren
taalbestand
Fout bij testtypen laden

Fout bij exporteren
logbestand
Waarschuwing: batterijen
bijna leeg
Fout: ontbrekende
gebruikerscode

Fout in bestand op SD-kaart

SD-kaart ontbreekt of is vol

Fout bij lezen SD-kaart

Fout bij schrijven naar SDkaart

Zelftest mislukt

Fout in supervisorcode
Temperatuurwaarschuwing

Logbestand kon niet
met succes worden
geëxporteerd.
De batterijen zijn bijna
leeg.
De gebruikerscode
ontbreekt. Om een
gebruiker te kunnen
toevoegen of bewerken
is een gebruikerscode
nodig.
De SD-kaart heeft de
verkeerde indeling of
het bestand kon niet
worden gevonden.
Plaats een SD-kaart met
voldoende vrije ruimte.

Maatregel
Voer een geldige
gebruikerscode in om door te
gaan.
Voer alleen letters en cijfers in.

Code
###.###.061.006

Controleer of de juiste SD-kaart
werd gebruikt en of deze juist
was geplaatst.
Controleer of de juiste SD-kaart
werd gebruikt en of deze juist
was geplaatst.
Controleer of de juiste SD-kaart
werd gebruikt en of deze juist
was geplaatst.
Sluit de Sofia aan op netstroom
of vervang de batterijen
voordat u nog een test uitvoert.
Voer een geldige
gebruikerscode in om door te
gaan.

###.###.061.034

###.###.061.041

###.###.061.039

###.###.061.035

###.###.061.051

###.###.061.013

Verwijder de SD-kaart en plaats ###.###.061.003
een goedgekeurde
SD-kaart van Quidel.

Controleer de sleuf van de SDkaart in de achterzijde van het
toestel. Installeer zo nodig een
SD-kaart.
Lezen van SD-kaart
Verwijder de SD-kaart en plaats
mislukt.
een goedgekeurde
SD-kaart van Quidel.
Schrijven naar SD-kaart Verwijder de SD-kaart en
mislukt.
controleer of de
'schrijfvergrendeling' van de SDkaart niet is geactiveerd.
Wanneer u verzekerd hebt dat
de SD-kaart ontgrendeld is,
plaatst u de SD-kaart en drukt u
op OK.
Fout bij zelftest bij
Stop het gebruik van het toestel
inschakelen
en neem contact op met de
technische ondersteuning.
De supervisorcode moet Controleer de supervisorcode
bestaan uit 4-12 tekens. en voer opnieuw in.
De temperatuur ligt
Het toegestane
buiten bereik.
temperatuurbereik is 15 °C tot
30 °C (59 °F tot 86 °F).
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###.###.061.007

###.###.061.005

###.###.073.054

###.###.044.001

###.###.061.012
###.###.061.018

Fout
Onbekende testtypefout

Beschrijving
Het vereiste testtype is
niet geïnstalleerd.

Gebruikerstype kan niet
worden gewijzigd.

Dit is de laatste
supervisor. Het type
ervan kan niet worden
gewijzigd.

Verkeerde waarde gemeten

Zwerflicht of verkeerde
kalibratie.

Maatregel
Raadpleeg pagina 26 voor
instructies over het installeren
van testtypebestanden.
Creëer een vervangende
supervisor of stel een nieuwe
standaardsupervisor in voordat
u de gebruikersstatus verandert
in Bediener.
Start de Sofia opnieuw op, en
neem contact op met de
technische ondersteuning als
het probleem aanhoudt.

Code
###.###.061.031

###.###.061.054

###.###.071.021

20221 – Sofia
Softwareversie 2.0 of hoger

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Duitsland

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Jose, CA 92121, VS
quidel.com

1279503NL00 (01/18)
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Index
Aanmelden als supervisor, 22
Afmetingen, 51
BACKSPACE, 15, 25, 28
Batterijen, 13, 47, 48, 51
Batterijen plaatsen, 47
Beoogd gebruik, 12
Beperkingen, 10
Berichtenlog bekijken, 31
Bijwerken, 32
Cassetteladen, 20
Cloud-verbinding, 27, 33, 34
Contactgegevens Quidel, 4
Datum instellen, 25
De gebruikerscode invoeren, 37
De patiëntcode invoeren, 37
De Sofia instellen, 17
Druk op Test starten, 38
Externe controles, 12
Firmwareversie, 33
foutcodes, 55
Gebruiker bewerken, 28
Gebruiker toevoegen, 27
Gebruiker verwijderen, 28
Gebruikerscode vereist, 23
Gebruikersgeschiedenis bekijken, 31
Gebruikerstoegangsrechten instellen, 24
Gebruikerstypen, 14
Geforceerde LATER LEZEN-modus, 13
Gegevens analysator bekijken, 31
Gegevens controleren, 29
Geluid instellen, 25
Gewicht, 49
Hardwareversie, 31
Het ordernummer invoeren, 38
Hoofdmenu, 5, 7, 33, 34, 35, 36, 44, 45
Input, 49
Installatiepakket, 14
Invoervereisten en time-out instellen, 23
Kalibratie, 12
Kalibratie en kwaliteitscontrole instellen, 24
Kalibratiecassette, 10, 12, 14, 35, 51
Kalibratiecontrole, 12, 19, 34, 35, 51
Kalibratieherinnering, 24
Kalibratieresultaten, 30
Kalibratieresultaten beoordelen, 30, 35
Kwaliteitscontrole, 12
Kwaliteitscontrole uitvoeren, 35

Kwaliteitscontrolekaart, 54
Kwaliteitscontroleresultaten beoordelen,
29, 36
Labels, 9
Laboratoriuminformatiesysteem (LIS), 42
Lade, 51
Laden/Opslaan, 31
LAN-interface, 51
LATER LEZEN-modus, 12, 13, 16
LIS instellen, 41
Locatienaam instellen, 24
Monsters van patiënten testen, 36
Netsnoer gelijkstroom, 13
Netsnoer wisselstroom, 13
Netwerkconfiguratie, 34
onderdelen, 13
Onderhoud, 47
Ontwikkelingsmodi, 12
Op/Neer, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 37, 39, 41, 43
Op/Neer/Links/Rechts, 15
Operator, 14, 27
Opslag kalibratieresultaten, 51
Opslag resultaten kwaliteitscontrole, 51
Opslag testresultaten van patiënten, 51
Opstarten, 19
Opstartversie, 31
Ordernummer vereist, 23
Papier op, 51
Patiëntcode vereist, 23
Patiëntresultaten controleren, 14, 29
Pijlen links/rechts, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 39
Pijlen op/neer, 23
Printerpapier, 13
reinigen, 10, 47, 48
Reinigen, 11
Resultaten naar LIS verzenden, 43
Rollers, 18
Scherm, 51
SD-kaart, 9, 12, 14, 16, 17, 25, 26, 31, 32, 33,
34, 51, 52, 53
Serienummer, 9, 31
Sofia-firmware laden, 32
Sofia-kalibratie, 12
Sofia-statistieken, 30
Specificaties, 51
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Standaardmodus, 13
Standaardtaal, 25
Status van partij bekijken, 30
Streepjescode kwaliteitscontrole vereist, 24
streepjescodes, 51
Streepjescodescanner, 14, 17, 27, 28, 37, 51,
52, 53
Supervisormenu, 6, 8
Surveillancemodus, 14, 43, 44, 45, 46
SURV-parameters instellen, 44
Symbolen, 9
Taal en geluid instellen, 25
Taalbestand laden, 34
Temperatuur, 51
Temperatuur bij bedrijf, 51
Testcassette, 12, 38
Testtypebestanden, 14, 26

Testtypen bekijken, 30
Tijd instellen, 26
Toegang tot patiëntgegevens, 24
Toetsenblok, 15, 51
Uitpakken, 13
Uitschakelen, 47
Uitschakeltijd na inactiviteit, 23
Veiligheidsmaatregelen, 10
Vergrendelde LATER LEZEN-modus, 13
Verzending en opslag, 51
Virena-router, 17, 27, 33, 34, 41, 44, 45
Vochtigheid bij bedrijf, 51
Vochtigheid bij verzending en opslag, 51
Voeding, 47
Voorzorgsmaatregelen, 10
Waarschuwingen, 10
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