Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Generelle oplysninger ..........................................................................................................................3
Quidel - Kontaktoplysninger ............................................................................................................3
Hovedmenuens opbygning ..............................................................................................................4
Mærkater og symboler ....................................................................................................................5
Ikoner ...............................................................................................................................................6
Korte advarsler, forholdsregler og begrænsninger .........................................................................8
Sikkerhedsforholdsregler .................................................................................................................8
Indledning ..........................................................................................................................................10
Tilsigtet brug ..................................................................................................................................10
Produktbeskrivelse ........................................................................................................................10
Kalibreringskontrol og kvalitetskontrol (QC) .................................................................................10
Udviklingstilstande.........................................................................................................................11
Systemkomponenter .....................................................................................................................11
Sofia 2 ........................................................................................................................................11
Yderligere hjælpemidler (valgfri) ...............................................................................................12
Brugertyper ....................................................................................................................................12
Systemets skærm ...............................................................................................................................13
Systemets skærm ...........................................................................................................................13
Installation, opsætning og betjening .................................................................................................13
Opsætning af Sofia 2 ......................................................................................................................13
Opstart ...........................................................................................................................................14
Supervisormenu .............................................................................................................................15
Log på som supervisor ...............................................................................................................16
Indstillinger ................................................................................................................................16
Indstil indtastningskrav ..............................................................................................................16
Sæt standardtilstand og timeout ...............................................................................................16
Kalibrering og kvalitetskontrol...................................................................................................16
Datasikkerhed ............................................................................................................................17
Andre indstillinger .....................................................................................................................17
Netværksindstillinger .....................................................................................................................18
Ethernet-indstillinger .................................................................................................................18
LIS-indstillinger ..........................................................................................................................19
Virena-indstillinger ....................................................................................................................19
Test Virena forbindelse ..............................................................................................................21
Statistik ..........................................................................................................................................22
Vis analyzer-info ........................................................................................................................22
Vis beskedlog .............................................................................................................................23
Brugerstyring .................................................................................................................................23
Tilføj bruger ...............................................................................................................................24
Redigér bruger ...........................................................................................................................24
Slet bruger .................................................................................................................................25
Eksporter, Importer, Slet ...............................................................................................................26
Eksporter, Importer eller Slet datatyper ...................................................................................26
Eksporter indstillingerne til USB-flashdrev ................................................................................26
Importer indstillingerne fra USB-flashdrevet ............................................................................27
Sofia 2-firmware og -analysemetoder .......................................................................................27
Importer firmware fra USB-flashdrev ........................................................................................27
Importer analysemetoder fra USB-flashdrev ............................................................................27

Side 1 af 43

Importer sprogfiler fra USB-flashdrev .......................................................................................27
Kør test (patientprøver) .................................................................................................................28
Indlæs bruger-id.........................................................................................................................28
Indlæs patient-id'et ...................................................................................................................28
Indlæs bestillingsnummeret, hvis relevant ...............................................................................29
Skift udviklingstilstand ...............................................................................................................29
Testprocedure............................................................................................................................30
Tryk på ....................................................................................................................................30
Patientens testresultater ...........................................................................................................31
Gennemgå data .............................................................................................................................31
Gennemgå patientresultater .....................................................................................................31
Gennemgå resultater af kvalitetskontrol ..................................................................................32
Gennemgå kalibreringsresultater ..............................................................................................32
Vis partistatus ............................................................................................................................33
Se analysemetoder ....................................................................................................................33
Kør kvalitetskontrol .......................................................................................................................33
Resultater af kvalitetskontrollen ...............................................................................................34
Kør kalibrering ...............................................................................................................................34
Kalibreringskontrol af Sofia 2 ....................................................................................................34
Kalibreringsresultater ................................................................................................................35
Send data .......................................................................................................................................35
Nedlukning .....................................................................................................................................36
Vedligeholdelse og rengøring ........................................................................................................36
Vedligeholdelse..........................................................................................................................36
Batteristrøm...............................................................................................................................36
Opbevaring af Sofia 2.................................................................................................................37
Rengøring ...................................................................................................................................37
Bilag....................................................................................................................................................40
Bilag A Tekniske specifikationer ....................................................................................................40
Bilag B Bedste placering af analysatoren.......................................................................................41
Bilag C Fejlfinding for systemet .....................................................................................................41
Fejlmeddelelser .........................................................................................................................41

Side 2 af 43

Generelle oplysninger
Quidel - Kontaktoplysninger
Kontakt Quidel teknisk support fra kl. 7:00 til 17:00 Pacific Time
Tlf.:

800.874.1517 (kun i USA)
+1 858.552.1100 (uden for USA)

Fax:

+1 858.552.7905

E-mail:

technicalsupport@quidel.com eller kontakt den lokale forhandler

Website:

quidel.com
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Hovedmenuens opbygning
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Mærkater og symboler
Mærkat/symbol Beskrivelse
Fabrikant
In vitro diagnostisk medicinsk apparat
Se brugervejledningen
Bemyndiget repræsentant i EU

Temperaturbegrænsninger

Luftfugtighedsbegrænsninger

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Serienummer
Katalognummer
Advarsel/forsigtig

Ultraviolet stråling

Potentielt biologisk farligt materiale
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Ikoner
Menu

OK / Bekræft

Start

Annullér / Slet

Kør test

Hjælp

Operatør

Tilføj / Opret ny

Patient

Rediger

Bestillingsnummer

Navigér mod
højre

Læs nutilstand

Tilbage / Navigér
mod venstre

Gå væktilstand

Navigér op

Positivt resultat

Navigér ned

Negativt resultat

Udskriv

Kontrol gyldig

Sletter

Kontrol ugyldig

Dato

Positiv kontrol

Anvendes inden

Negativ kontrol

Klokken

Bekræftelse

Advarsel / Fejl
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Gennemgå data

Batteriniveau

Kvalitetskontrol

Batteri kritisk lavt

Kalibrering

Batteri oplader /
Strømført fra lysnet

Kalibrering påkrævet
om 3 dage

4G

Supervisor

USB-enhed

Log af

Virena

Patientresultater

Lyd slået fra

Resultater af
kvalitetskontrollen

Lyd slået til

Kalibreringsresultater

Spring over

Test / testtyper

Fejl under overførsel
til Virena

Kitæske / Lot

Send til LIS-fejl.

Indstillinger

Statistik

Brugerstyring

Eksporter, Importer, Slet
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Korte advarsler, forholdsregler og begrænsninger
 Brug altid Sofia 2 på en plan og tør flade, og væk fra direkte sollys.
 Der må ikke stables eller anbringes noget oven på Sofia 2. Oprethold en friafstand på
minimum 15 cm ved siderne og bag ved Sofia 2.
 Sofia 2-kalibreringskassetten er følsom over for lys. Når kassetten ikke er i brug, skal den
opbevares i det uigennemsigtige hylster.
 Skriv ikke på stregkoden eller kassettens overflade.
 Flyt aldrig Sofia 2 og undgå at åbne en skuffe, når en test er i gang.
 Brug kun den strømadapter, som blev leveret med Sofia 2.
 Tab ikke Sofia 2, da dette kan beskadige instrumentet.
 Kontakt teknisk support, hvis instrumentet er beskadiget.
 Sofia 2 er beregnet til CISPR 11 klasse A. I et hjemligt miljø kan det forårsage
radiointerferens, og i så fald skal du muligvis træffe foranstaltninger til at begrænse
interferensen.

Sikkerhedsforholdsregler
Sofia 2 er beregnet til at yde sikker og pålidelig drift, når instrumentet bruges i henhold til denne
brugervejledning. Hvis Sofia 2 bruges på anden måde, end den, der er anvist i brugervejledningen,
kan den beskyttelse, som instrumentet giver, blive nedsat.
Alle advarsler og forholdsregler skal respekteres for at undgå farlige handlinger, som potentielt
kunne medføre personskade eller beskadigelse af instrumentet.

Advarsel!
Sådan reduceres risikoen for elektrisk stød:
 Tag Sofia 2's stik ud af stikkontakten inden rengøring.
 Sæt instrumentets stik i et dertil godkendt stik.
 Må ikke nedsænkes i vand eller rengøringsopløsninger.
 Forsøg ikke at åbne huset.

Ultraviolet stråling!
Sådan reduceres risikoen for eksponering for UV-stråling:
 Forsøg ikke at åbne eller skille Sofia 2 ad.
 Forsøg ikke at kigge inde i Sofia 2 under drift.
Manglende overholdelse af disse advarsler medfører bortfald af garantien.
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Potentielt biologisk farligt materiale!
Sådan reduceres risikoen for biologisk farligt materiale:
 Bortskaf brugte prøver i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af
biologisk farligt materiale.
 Behandl prøver og patientprøver som potentielt biologisk farligt materiale.
 Sørg for, at Sofia 2 rengøres pr. Vedligeholdelse og rengøring.
 Søg specifik oplæring eller vejledning, hvis du ikke har erfaring med procedurer til
prøveindsamling og -behandling.
 Det anbefales, at der bruges handsker (nitril, latex eller andre) ved håndtering af patientprøver.

Forsigtig!
Sådan mindskes risikoen for forkerte resultater:
 Sofia 2 må kun bruges af uddannede operatører.
 Brug ikke Sofia 2, hvis instrumentet rapporterer et fejlforhold, som ikke kan afhjælpes.
 Se den analysespecifikke indlægsseddel for oplysninger om specifikke tests for at opnå
nøjagtige resultater.
 Brug testsættet inden udløbsdatoen.
Sådan reduceres risikoen for beskadigelse af Sofia 2:
 Sofia 2 er beregnet til drift på en bordplade.
 Sofia 2 er ikke beregnet til at blive stablet oven på hinanden.
 Undgå at blokere luftflowet på begge sider af enheden.
 Oprethold en friafstand på minimum 15 cm på alle sider, inklusive bag ved enheden.
 Sofia 2 er ikke beregnet til at modstå fugt, ekstrem luftfugtighed eller ekstreme temperaturer.
 Sofia 2 er ikke beregnet til at modstå svære stød eller rystelser.
 Instrumentet må ikke åbnes eller skilles ad.
Manglende overholdelse af ovenstående forholdsregler medfører bortfald af garantien.
Sådan mindskes risikoen for miljømæssig kontaminering:
 Kontakt Quidel teknisk support på tlf. 800.874.1517 (kun i USA) mhp. returnering eller
bortskaffelse af Sofia 2. Se side 3 for yderligere kontaktoplysninger.
 Rengør Sofia 2 i henhold til afsnittet Vedligeholdelse og rengøring i denne
brugervejledning, inden instrumentet returneres eller bortskaffes.
 Sofia 2 skal bortskaffes på en sikker måde og så reglerne overholdes. Anvendelige
føderale, statslige og lokale lovkrav skal følges for at sikre, at Sofia 2 ikke bortskaffes som
kommunalt affald. Hvis du er i tvivl om de rette metoder til bortskaffelse, skal du kontakte
et autoriseret renovationsfirma for vejledning.
Bemærk: Medicinsk udstyr, der kan have kommet i kontakt med potentielt infektiøse materialer
(f.eks. patientprøver, blod, serum osv.), skal dekontamineres korrekt inden bortskaffelse eller
genbrug.
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Indledning
Tilsigtet brug
Sofia 2 er en benchtopanalysator, der er beregnet til brug med kassettebaseret immunfluorescens
in vitro diagnostiske analyser, der er fremstillet af Quidel Corporation. Sofia 2 er beregnet til
professionel brug i et laboratorium.
Receptpligtig
Når patientprøven er tilføjet til testkassetten, anbringes kassetten, afhængigt af analysen og/eller
brugerens valg, enten i Sofia 2 til automatisk tidssat udvikling (GÅ VÆK-tilstand) eller anbringes på
bordet eller bænken til manuelt tidssat udvikling og anbringes derefter i Sofia 2 til aflæsning (LÆS
NU-tilstand). Sofia 2 aflæser teststrimlen og måler det fluorescerende signal gennem behandling
af resultaterne ved brug af metodespecifikke algoritmer. Sofia 2 viser testresultaterne.
Se den analysespecifikke indlægsseddel for oplysninger om specifikke tests.

Produktbeskrivelse
Sofia 2 bruger et fluorescerende mærke, der oplyses af en ultraviolet (UV) lyskilde til at generere
specifikke resultater.
Der aflæses ligeledes i hver test en procedureprøvelinje. Dette sikrer, at prøveflowet har fundet
sted i testkassetten, hvilket muliggør en nøjagtig aflæsning.
Sofia 2 viser derefter testresultaterne til brugeren på skærmen og gemmer dem automatisk på
enheden. Hvis konfigureret, kan resultaterne også sendes til en tilsluttet printer eller gemmes i
Cloud ved hjælp af Virena.

Kalibreringskontrol og kvalitetskontrol (QC)
Sofia 2 Der skal med jævne mellemrum udføres kalibreringskontrol og eksterne
kvalitetskontroltests.
 Kalibreringskontrol af Sofia 2: Kalibreringskontrol er en påkrævet funktion, som
kontrollerer Sofia 2‹s interne optik og systemer. Der skal udføres en kalibreringskontrol
hver 30. dag eller oftere. Der følger en speciel kalibreringskassette med Sofia 2. Ved
udskiftning af kalibreringskassetter skal du kontakte Quidel teknisk support.
 Eksterne kvalitetskontroller: Se den analysespecifikke indlægsseddel for oplysninger om
specifikke tests.
Anvisningerne findes i afsnittene Kør kalibrering og Kør kvalitetskontrol.
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Udviklingstilstande
Når der tilføjes patientprøve til testkassetten, begynder den at flyde gennem teststrimlen. Den
påkrævede udviklingstid afhænger af testtypen. Se den analysespecifikke indlægsseddel for at
bestemme den påkrævede udviklingstid for hver test, og de påkrævede opbevaringsforhold for
testen og de eksterne kontroller.
Den korrekte udviklingstid er påkrævet for at opnå nøjagtige resultater.
Sofia 2 er designet til drift i forskellige udviklingstilstande. Supervisoren og brugeren kan
identificere den tilstand, som passer bedst til deres arbejdsgang og testvolumen.
GÅ VÆK-tilstand er nok den mest praktiske til aflæsning af en enkelt patientprøve, da brugeren
kan gå væk under udviklingsperioden. Sofia 2 kan indstilles til to forskellige GÅ VÆK-tilstande:
Brugervalgt GÅ VÆK-tilstand og LÅST GÅ VÆK-tilstand.
 Brugervalgt GÅ VÆK-tilstand er nok den mest praktiske til læsning af en enkelt
patientprøve, da brugeren kan gå væk fra Sofia under udviklingsperioden. Brugeren kan i
denne tilstand tilføje patientprøven til kassetten og derefter straks sætte testkassetten i
Sofia 2. Sofia 2 lader automatisk testkassetten udvikle i den påkrævede tidsperiode
(forudprogrammeret for hver test), aflæse testkassetten, analysere og tolke dataene, og
automatisk og objektivt fremvise testresultatet. Afhængigt af testen kan Sofia 2 også
aflæse testkassetten med jævne mellemrum under udviklingstiden og vise et positivt
resultat før den endelige testtid.
 LÅST GÅ VÆK-tilstand kan kun vælges af en supervisor, der er logget på i denne kapacitet.
Sofia 2 er i denne tilstand låst til GÅ VÆK-udviklingstiming for ALLE analysekørsler på
analysatoren. LÆS NU-udviklingstiming vil ikke være tilgængelig, når standardtilstanden er
valgt.
LÆS NU-tilstanden er nok mest praktisk til situationer med høj volumen, da Sofia 2 hurtigt kan
aflæse flere på hinanden følgende patientprøver. Brugeren tilføjer patientprøven til testkassetten.
Brugeren tidsindstiller nu manuelt udviklingsperioden uden for Sofia 2. Dette kan gøres på bordet
eller bænken og ved brug af et stopur. Se den analysespecifikke indlægsseddel mht. den
påkrævede udviklingstid. Når udviklingstiden er færdig, sætter brugeren testkassetten i Sofia 2.
Sofia 2 aflæser og viser straks testresultatet inden for 1 minut.

Systemkomponenter
Sofia 2 leveres med følgende systemkomponenter:

Sofia 2

 Sofia 2 med genopladeligt batteri
 Strømadapter
 Lynvejledning
 Kalibreringskassette
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Yderligere hjælpemidler (valgfri)
 Dymo LabelWriter 450 Printer (Delnr.1752264)
 Dymo vinyletiketrulle, 2 5/16” x 4” (Delnr. 30256)
 Udskiftningsbatteri
Kontakt Quidel teknisk support for yderligere varer på +1 800.874.1517 (kun i USA). Se side 3 for
yderligere kontaktoplysninger.
Hjælpemateriale-testsæt til Sofia 2, herunder testkassetter og eksterne kvalitetskontrolmaterialer,
forsendes separat.
Kontakt jeres Quidel-repræsentant for en liste over godkendte Sofia 2-analyser.

Brugertyper
Brugere, som ikke har supervisorrettigheder har adgang til følgende funktioner:

Bruger/operatør







Tænd for Sofia 2
Udfør kalibrering
Kør kvalitetskontrol (eksterne kontroller)
Kør test med prøver fra patienten
Gennemgå data (patient, kalibrering og kvalitetskontrol)

Brugere med Supervisor-rettigheder kan foretage alle følgende funktioner:

Supervisor

(Skal have gyldig log-in
for at få adgang til supervisormenu).






Importér analysemetoder
Tilføj eller slet brugere
Eksport- og importindstillinger
Opdatér Sofia 2-firmware

Side 12 af 43






Importér sprogfiler
Vis beskedlog
Gennemgå statistikker
Skift indstillinger

Systemets skærm
Systemets skærm
Sofia 2 har en 4 tommer diagonal LCD-farveskærm, som bruges til navigering af
brugergrænsefladen (figur 1).
Figur 1

Berøringsskærm

Stregkodescanner

Kassetteskuffe

Installation, opsætning og betjening
Opsætning af Sofia 2
 Placer Sofia 2 på bænkens overflade. Enheden er mobil og kan flyttes til et egnet
sted til testning. Sørg for, at bordpladen er stabil, plan, tør og fri for forhindringer.
Undgå direkte sollys.
 Det skal sikres, at der er plads nok på bænken til Sofia 2, og der skal være en
friafstand på minimum 15 cm rundt om enheden. Der skal være plads til at tillade
tilstrækkelig ventilation og til at kunne åbne/lukke Sofia 2-skuffen og få adgang til
forbindelsesportene bag på instrumentet.
 Sæt strømadapteren i strømforsyningsudtaget bag på Sofia 2. Tilslut derefter
adapteren til en ledig stikkontakt.
 Hvis du bruger den valgfri Dymo etiketprinter, skal du tilslutte Sofia 2 ved at stikke
stikket ind en USB-port på instrumentets bagside (figur 2).
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Opstart
Tænd for Sofia 2 på tænd/sluk-knappen på bagpanelet (figur 2).
Figur 2

Tænd/sluk-knap
USB porte (2)

Batterirum

RJ45
Strømforsyningsudtag

Sofia 2 viser skærmbilledet Opstart-status og gennemfører en selvtest ved opstart. Når
opstart er udført, viser Sofia 2-skærmen Kør test (figur 3), og Sofia 2 er klar til brug.
Figur 3

Når der tændes for Sofia 2 for første gang, vil Sofia 2 bede brugeren om at indtaste
postnummeret på stedet, hvor den befinder sig (figur 4). Vælg
for at bekræfte og
fortsætte til næste skærm.
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Figur 4

Der skal også udføres en kalibreringskontrol, inden Sofia 2 tages i brug første gang (figur 5).
Standard supervisor-id (1234) vil blive brugt til kalibreringskontrollen.
Figur 5

Supervisormenu
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Log på som supervisor
Supervisoren får på Supervisormenu adgang til flere funktions- og sikkerhedsvalg afhængigt
af arbejdsmiljø og Sofia 2's placering.

Indstillinger
Der opnås adgang til menuen Indstillinger ved at logge på som supervisor. Sofia 2 leveres fra
fabrikken med et standard Supervisor-login-id, som skal ændres, når Sofia 2 opsættes første
gang på kundens adresse. Standard supervisor-id'et er 1234.
Bemærk: Hvis det fabriksindstillede standard-id slettes og alle andre supervisor-koder
enten er blevet væk eller er glemt, skal I ringe til Quidel teknisk support, som giver jer en
24 timers, midlertidig Supervisor-id-kode, som gør det muligt for brugeren af oprette en
ny supervisor-id-kode. Kontakt Quidel teknisk support for hjælp på 800.874.1517 (kun i
USA). Se side 3 for yderligere kontaktoplysninger.

Indstil indtastningskrav
Supervisoren kan ved at indstille indtastningskrav styre, hvilke oplysninger der skal
indtastes, inden der køres en test.
Bemærk: Bruger-id, Patient-id og Rekvisitions-id kan indstilles til Påkrævet eller Valgfrit.
Patient-id kan indstilles til Påkrævet, Valgfrit eller Deaktiveret. Hvis Påkrævet er valgt,
skal feltet udfyldes for at brugeren kan køre en patienttest.
Når de påkrævede indtastninger er gennemført, skal man fortsætte til Sæt standardtilstand
og timeout med .

Sæt standardtilstand og timeout
Standardtilstand
Når supervisoren indstiller Sofia 2 til en specifik standardtilstand, vil dette være den
almindelige driftstilstand, medmindre den ændres.
Vælg enten GÅ VÆK, LÆS NU eller LÅST GÅ VÆK-udviklingstilstand.
Ledig id-timeout
Inaktiv id-timeout angiver, hvor lang tid et Bruger-id forbliver indtastet og aktiv, som bruger
til kørsel af forskellige tests og aktiviteter. Når timeout-perioden udløber, skal brugeren
indtaste sit id-nummer igen.
Brug skærmtastaturet til at indtaste antal minutter for denne timeout (1-20 minutter). Tryk
på
for at bekræfte ændringer og vende tilbage til skærmen Kør test.

Kalibrering og kvalitetskontrol
Kalibreringspåmindelse
Brug berøringsskærmen til at indtaste antal dage for Kalibreringspåmindelsesinterval fra
2-30. Når det valgte antal dage forbliver indtil den nødvendige kalibrering, vises
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påmindelsen ved siden af menuikonet på skærmen Kør test. Tryk på
ændringer og vende tilbage til skærmen Kør test.

for at bekræfte

Datasikkerhed
Skærmen Datasikkerhed giver supervisor mulighed for at vælge antallet af patientresultater,
der forbliver gemt på Sofia 2. Supervisor kan også vælge, hvorvidt patientdata skal gemmes
sammen med testdata til et vedhæftet USB-flashdrev.
Brug berøringsskærmen til at indtaste antallet af Lagrede patientresultater på enheden fra
1-1000 i feltet Gemte patientdata.
I feltet Gem patientdata til USB, vælg Til eller Fra. Hvis indstillet til Til, vil patientdata blive
gemt sammen med testoptegnelser, når du eksporterer til et vedhæftet USB-flashdrev. Der
skal vedhæftes et USB-flashdrev, inden testen påbegyndes for at resultaterne kan gemmes.
Tryk på
for at bekræfte ændringer og vende tilbage til skærmen Kør test.

Andre indstillinger
Indstil Stedets navn og postnummer
Indstillingerne for Stedets navn og postnummer angiver navnet og beliggenheden på
klinikken, hospitalet, laboratoriet eller lægens kontor, hvor Sofia 2 bruges.
Brug berøringsskærmen til at indlæse lokationsnavn på op til 20 tegn, og/eller mellemrum i
feltet for Stedets navn.
Tryk på

på tastaturet til at slette et bogstav.

Hvis der på noget tidspunkt trykkes på , annulleres eventuelle ændringer, og
lokationsnavnet vender tilbage til den forrige indstilling.
Brug berøringsskærmen til at indtaste det 5-cifrede postnummer i feltet for postnummer.
Postnummeret skal indtastes for faciliteten i MyVirena for at konfigurere Virena korrekt,
som beskrevet på side 19.
Når stedets navn og postnummer er udfyldt, skal du fortsætte med at indstille lyd ved hjælp
af .
Indstil sprog
Sofia 2 kan sættes til at vise sprog, der tidligere har været installeret, via menuen Eksporter,
Importer, Slet (side 27).
Brug eller til at vælge det korrekte sprog. Dette sprog vil blive vist, så snart brugeren
vender tilbage til skærmen Kør test.
Når sproget er indstillet, gå videre til Indstil lyd.
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Indstil lyd
Indstilling af lyd på Sofia 2 vil lade supervisor tænde
underretninger eller når en stregkode scannes.

éller slukke

biplydene til

Når lyden er indstillet, skal du fortsætte med at indstille klokkeslæt og dato ved hjælp af .
Indstil klokkeslæt og dato
Indstillingen Klokkeslæt muliggør valg mellem to forskellige klokkeslætformater, alt efter
land.
Brugeren kan vælge mellem at få vist klokkeslæt i 12 timers eller 24 timers format.
I feltet , vælg enten 12t eller 24t. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste det korrekte
klokkeslæt.
Når formatet 12t er valgt, skal AM eller PM også vælges. Når formatet 24h vælges, er
AM/PM-knapperne ikke-funktionelle. Hvis en ugyldig tid tilføjes, er feltet markeret med
rødt, og
er ikke tilgængelig.
Indstillingen Dato muliggør valg mellem to datoformater, alt efter land.
I feltet , kan brugeren vælge datoformat, enten som mm/dd/åå eller dd/mm/åå. Brug
tastaturet på skærmen til at indtaste den korrekte dato. Hvis en ugyldig dato tilføjes, er
feltet markeret med rødt, og
er ikke tilgængelig.
Tryk på

for at bekræfte ændringer og vende tilbage til skærmen Kør test.

Netværksindstillinger

Ethernet-indstillinger
Under Indstil IP-adresse vælg Manuel eller DHCP. Hvis der vælges DHCP, skal man vælge
for at teste forbindelsen og vende tilbage til skærmen Kør test. Hvis der vælges Manuel skal
man trykke på for at fortsætte til næste skærm. Brug skærmtastaturet til at indtaste
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oplysningerne for IP-adresse, Subnet-maske og Gateway. Tryk på for at fortsætte til
næste skærm. Brug skærmtastaturet til at indtaste oplysningerne for Primær DNS og
Sekundær DNS. Vælg
for at teste forbindelsen og vende tilbage til skærmen Kør test.

LIS-indstillinger
Brug tastaturet på skærmen til at indtaste den korrekte LIS-IP-adresse. LIS-porten
forudfyldes, og ingen yderligere brugerinput er nødvendige (figur 6).
Figur 6

Tryk på for at fortsætte til næste skærm. For Send automatisk, vælg enten Til eller Fra.
Hvis den er sat til Til, vil testresultaterne automatisk blive sendt til LIS, efterhånden som
testene køres. Hvis den er sat til Fra, skal testresultaterne sendes manuelt til LIS, efter
behov. Se afsnittet Send data på side 35 for at få yderligere oplysninger. Vælg
for at
bekræfte konfiguration og vende tilbage til skærmen Kør Test.

Virena-indstillinger
Inden konfigurering af Virena skal det sikres, at det korrekte postnummer blev indtastet ved
første opstart, eller i menuen Andre indstillinger. Se side 17 for at få yderligere oplysninger.
Virena Domain Name er forudfyldt på den første skærm for Virena-indstillinger, og intet
yderligere brugerinput er nødvendigt (figur 7).
Bemærk: Virena's funktionalitet gør brug af en trådløs cellulær forbindelse, som i
øjeblikket kun er tilgængelig i USA. Uden for USA skal Virena på nuværende tidspunkt
konfigureres med en Ethernet-forbindelse.
Figur 7
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Tryk på for at fortsætte til næste skærm. For Send automatisk, vælg enten Til eller Fra.
For Sæt resultater i kø, vælg enten Til eller Fra (figur 8). Begge indstillinger skal sættes til Til
for at sende resultaterne til Virena-cloud dagligt. Ved aktivering af Sofia 2’s
netværkskapacitet sender Sofia 2 data, som er af-identificeret i overensstemmelse med
45 C.F.R. § 164.514(b)(1), fra kundens Sofia 2 til Quidel’s netværk af sikrede, tredjepartsfjernhostede servere.
Figur 8

Tryk på for at fortsætte til næste skærm. For Overfør patient-id, vælg enten Til eller Fra.
For Overfør rekvisitionsnr, vælg enten Til eller Fra (figur 9). Disse oplysninger bruges
udelukkende til forsøgsformål, og disse oplysninger vil ikke blive overført, uanset hvad der
blev valgt.
Figur 9

Tryk på for at fortsætte til næste skærm. For Alder påkrævet, vælg enten Til eller Fra
(figur 10). Hvis indstillingen er Til, skal brugeren indlæse patientens alder, inden hver test
køres. For Connection Interface (Forbindelsesgrænseflade) vælges enten Ethernet eller
Cellulær. Hvis den blev indstillet til Ethernet, vil brugeren også skulle konfigurere Ethernetindstillinger. Se side 18 for yderligere kontaktoplysninger.
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Figur 10

Vælg

for at bekræfte konfiguration og vende tilbage til skærmen Kør Test.

Test Virena forbindelse
Det sidste trin af Virena konfiguration er at teste forbindelsen. Dette tilgås gennem
skærmen Send data (side 35). Vælg Testforbindelse og tryk på
for at begynde
forbindelsestesten (figur 11). Hvis den lykkes, vil pop-op'en på skærmen vise Test af
forbindelse lykkedes. Hvis den ikke lykkes, vil pop-op'en på skærmen vise Test af
forbindelse fejlede. Hvis forbindelsestesten ikke lykkes efter endnu et forsøg, kontakt
Quidel teknisk support.
Figur 11
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Statistik

Vis analyzer-info
Den første skærm Vis analyzer-info viser Firmwareversion, Hardwareversion, Antal test og
Serienummer (figur 12).
Vælg

for at fortsætte til næste skærm eller

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Figur 12

Den anden skærm af Vis analyzer-info viser Ethernet MAC, WiFi MAC, Cellular firmware
version, IMEI og ICCID (figur 13).
Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.
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Figur 13

Vis beskedlog
Vis beskedlog viser Fejlkode, Dato og Klokkeslæt (figur 14).
Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Figur 14

Brugerstyring
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Tilføj bruger
For at tilføje en bruger, vælg

på skærmen Tilføj bruger (figur 15).

Brug skærmens tastatur eller stregkodescanneren til at angive id-nummeret. Bruger-id'et
skal have mindst 4 cifre.
Vælg Brugertype ved at vælge Operatør eller Supervisor.
Indlæs navnet på den nye bruger ved brug af tastaturet på skærmen.
Tryk på

på tastaturet til at slette et bogstav.

Hvis der på noget tidspunkt trykkes på
vender tilbage til det forrige navn.
Når navnet er udfyldt, skal du trykke på

, annulleres alle tidligere ændringer, og navnet
.

Figur 15

Redigér bruger
Vælg en bruger ved at røre overalt inden for rækken og derefter vælge
på skærmen til at redigere brugeroplysningerne (figur 16).
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. Brug tastaturet

Figur 16

Når oplysningerne er udfyldt, skal du trykke på

.

Slet bruger
Vælg en bruger ved at røre overalt inden for rækken og derefter vælge for at slette
bruger (figur 17). Denne handling kan ikke fortrydes. Hvis en bruger slettes ved en fejl, skal
du tilføje brugeren igen, som beskrevet ovenfor.
Figur 17

Bemærk: Det maksimale antal brugere er 1000.
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Eksporter, Importer, Slet

Eksporter, Importer eller Slet datatyper
Supervisor kan eksportere, importere eller slette data til og fra enten et USB-flashdrev eller
enheden (figur 18). De fleste standard USB-flashdrev kan bruges med Sofia 2.
Figur 18

Eksporter indstillingerne til USB-flashdrev
Supervisor kan eksportere indstillingerne af en Sofia 2 for at importere dem til en anden
Sofia 2.
Brug

eller

i det første felt til at vælge Eksporter.

I det næste felt, brug

eller

til at vælge Indstillinger.

Indsæt et USB-flashdrev og vælg
, og vælg derefter
for at eksportere Sofia 2indstillingsdata. Når du er færdig, er det sikkert at fjerne USB-flashdrevet.
Alle Brugere bliver overført, når Sofia 2 klones. Brugerhistorik, lotstatus, kvalitetskontrol og
testdata overføres ikke.
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Importer indstillingerne fra USB-flashdrevet
Sofia 2-indstillinger importeres til en anden Sofia 2 ved at indsætte USB-flashdrevet fra jeres
“Master” Sofia 2, som har de indstillinger, der skal kopieres.
Brug

eller

i det første felt til at vælge Importer.

I det næste felt, brug

eller

til at vælge Indstillinger.

Sørg for, at
er valgt, og vælg derefter
for at importere Sofia 2-indstillingsdata. Når du
er færdig, er det sikkert at fjerne USB-flashdrevet.
Bemærk: Når du importerer indstillinger fra en Sofia 2 til en anden, vil patientresultater
og resultater af kvalitetskontrol blive slettet på den indgående Sofia 2.

Sofia 2-firmware og -analysemetoder
Quidel kan fra tid til anden frigive opdateringer til firmware og analysemetoder for at
forbedre Sofia 2's funktionalitet. Brugere kan sikre, at deres Sofia 2 har den nyeste firmware
ved at tilmelde sig en konto og registrere deres Sofia 2 på myquidel.com. Ved at følge
vejledningen på stedet, kan supervisor installere opdateringer fra et USB-flashdrev.
Yderligere detaljer kan findes på myquidel.com.

Importer firmware fra USB-flashdrev
Indsæt USB-flashdrevet med den firmware, som skal installeres.
Brug

eller

i det første felt til at vælge Importer.

I det næste felt, brug

eller

til at vælge Firmware.

Vælg
, og vælg derefter
for at importere Sofia 2-firmware. Sofia 2 udfører en
selvinstallation og starter med den almindelige opstartsskærm. Når du er færdig, er det
sikkert at fjerne USB-flashdrevet.

Importer analysemetoder fra USB-flashdrev
Indsæt USB-flashdrevet med den analysemetode, som skal installeres.
Brug

eller

i det første felt til at vælge Importer.

I det næste felt, brug

eller

til at vælge Analysemetoder.

Vælg
, og vælg derefter
for at importere Sofia 2-analysemetoder. Sofia 2 vil
gennemføre selvinstallationen og vende tilbage til den forrige skærm. Når du er færdig, er
det sikkert at fjerne USB-flashdrevet.

Importer sprogfiler fra USB-flashdrev
Indsæt USB-flashdrevet med den sprogfil, som skal installeres.
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Brug

eller

i det første felt til at vælge Importer.

I det næste felt, brug

eller

til at vælge Sprogfiler.

Vælg
, og vælg derefter
for at importere Sofia 2-sprogfiler. Sofia 2 vil gennemføre
selvinstallationen og vende tilbage til den forrige skærm. Når du er færdig, er det sikkert at
fjerne USB-flashdrevet.

Kør test (patientprøver)

Skærmen Kør test kan også tilgås ved at vælge

på de fleste skærme.

Indlæs bruger-id
Bruger-id'et kan indlæses ved brug af stregkode eller manuelt ved brug af skærmens
tastatur.
Vælg feltet Bruger-id på skærmen Kør test. Brug stregkodescanneren (figur 19) til at scanne
stregkoden fra et bruger-id-kort, eller indtast disse data manuelt ved brug af skærmens
tastatur på Sofia 2.

Indlæs patient-id'et
Patient-id'et kan indlæses ved brug af stregkode eller manuelt ved brug af skærmens
tastatur.
Vælg feltet Patient-id på skærmen Kør test. Brug stregkodescanneren (figur 19) til at scanne
en patient-id-stregkode fra et patientdiagram eller anden kilde, eller indtast disse data
manuelt ved brug af skærmens tastatur på Sofia 2.
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Figur 19

Indlæs bestillingsnummeret, hvis relevant
Bestillingsnummeret kan indlæses ved brug af stregkode eller manuelt ved brug af
skærmens tastatur.
Vælg feltet Rekvisitionsnr. på skærmen Kør test. Brug stregkodescanneren til at scanne en
rekvisitionsnr.-stregkode fra en patienttest-rekvisition eller anden kilde, eller indtast disse
data manuelt ved brug af skærmens tastatur på Sofia 2.

Skift udviklingstilstand
Vælg den ønskede udviklingstilstand: GÅ VÆK eller LÆS NU (se beskrivelse af GÅ VÆK- og
LÆS NU-udviklingstilstandene på side 11).
VIGTIGT: Se den analysespecifikke indlægsseddel for hver specifik test for anvisninger i
forberedelse af testkassetter med patientprøver.
Den aktuelle udviklingstilstand vil blive fremhævet under feltet rekvisitionsnr. (figur 20). Det
er ikke nødvendigt at ændre noget, hvis den fremhævede tilstand er den ønskede tilstand.
Figur 20
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Testprocedure
Gå direkte videre til de næste trin, så snart patientprøven er blevet behandlet og tilføjet til
testkassetten i GÅ VÆK-udviklingstilstanden. Lad ikke testkassetten udvikle uden for Sofia 2.
I LÆS NU-udviklingstilstanden skal du huske først at time testudviklingen af patientprøvetestkassetten manuelt uden for Sofia 2 ved stuetemperatur i den angivne tidsperiode (som
defineret i den analysespecifikke indlægsseddel), inden du går videre til det næste trin.
For at få adgang til yderligere detaljer om to udviklingstilstande fra skærmen Kør Test, skal
du vælge . Vælg
for at vende tilbage til skærmen Kør test fra pop-op‹en.

Tryk på
Efter at id-oplysninger er indtastet og udviklingstilstand er valgt, tryk på
næste skærm.

for at fortsætte til

Hvis Virena er blevet konfigureret, går brugeren videre til skærmen patientoplysninger, hvor
yderligere patientoplysninger kan angives.
Hvis Alder påkrævet er indstillet til Ja, vil brugeren blive bedt om at indtaste patientens
alder før der fortsættes. Læs afsnittet Virena-indstillinger på side 21 for at flere oplysninger.
Tryk på

for at fortsætte til næste skærm og træk forsigtigt Sofia 2-skuffen ud.

Bemærk: Hvis Virena ikke er konfigureret, vil brugeren gå direkte videre til skærmen
Indsæt kassette, når du trykker på .
Sæt testkassetten i skuffen, og luk forsigtigt skuffen (figur 21).
Figur 21

Når skuffen lukker, starter Sofia 2 automatisk og viser status på skærmen.
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Patientens testresultater
Når testen er udført, vises resultaterne for både patientprøvetesten/patientprøvetestene og
for den interne procedurekontrol på Sofia 2-skærmen og de gemmes automatisk på
enheden.
Hvis de er konfigureret, kan resultaterne også gemmes i Cloud ved brug af Virena.
Resultaterne kan også udskrives på en tilsluttet printer ved at vælge

.

Se den analysespecifikke indlægsseddel for oplysninger om, hvordan resultaterne for
specifikke tests tolkes.
Bemærk: Når resultaterne er genereret for en individuel testkassette, vil Sofia 2 ikke
længere acceptere denne kassette igen.
Hvis procedurekontrollen er , skal testen gentages med en ny patientprøve og en ny
testkassette. Hvis du vil køre en anden patientmodel, skal du vælge
for at vende tilbage
til skærmen Kør test.

Gennemgå data

Gennemgå patientresultater
Patientresultaterne inkluderer optegnelser fra tidligere kørsler af patienttests.
På en hvilken som helst liste med patientresultater kan du få vist detaljerede resultater ved
at markere det resultat, som skal vises (figur 22).
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Figur 22

Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Gennemgå resultater af kvalitetskontrol
Resultater af kvalitetskontrollen inkluderer optegnelser fra tidligere kørte
kvalitetskontroltests (positiv og negativ kontrol).
Operatøren kan finde oplysninger om kvalitetskontrolresultater på samme måde som
patientens testresultater (figur 23).
Figur 23

Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Gennemgå kalibreringsresultater
Sofia 2-kalibreringsresultater inkluderer optegnelser for tidligere kørte kalibreringstests.
Der vises en liste over de udførte kalibreringer (figur 24).
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Figur 24

Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Vis partistatus
Kvalitetskontrol af partistatus
Kvalitetskontrol af partistatus viser kvalitetskontrollen for analysekit/-partier og deres
udløbsdatoer. Disse oplysninger registreres på Sofia 2, når der køres kvalitetskontroller.
Der vises en liste over de kit/partier, som er blevet behandlet af kvalitetskontrolproceduren,
samt udløbsdatoen.
Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Se analysemetoder
Der vises en liste over de installerede analysemetoder og det indlæste versionsnummer.
Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør test.

Kør kvalitetskontrol

Ekstern kvalitetskontrol (QC) kan testes for at vise, at de analysespecifikke reagenser,
kassetter og analyseprocedurer fungerer korrekt.
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Se den analysespecifikke indlægsseddel for trinvise anvisninger for hver specifik test til
kørsel af eksterne kontroller.
Bemærk: Når der køres positive og negative kontroller med en kvalitativ test, skal den
positive kontrol testes før den negative test.

Resultater af kvalitetskontrollen
Når kørslen af kvalitetskontrollen er færdig, vil systemet vise enten et gyldigt resultat,
eller et ugyldigt resultat .
Vælg

,

for at gennemføre kvalitetskontrolprocessen og gå tilbage til skærmen Kør test.

Gentag den eksterne kontroltestproces, hvis kvalitetskontrol-kontrollerne ikke lykkes, eller
kontakt supervisoren eller Quidel på +1 800.874.1517 (i USA) for assistance inden testning af
patientprøver. Se side 3 for yderligere kontaktoplysninger.

Kør kalibrering

Kalibreringskontrol er en påkrævet funktion, der sikrer optimal drift ved at kontrollere den
interne optik og funktion af Sofia 2.
VIGTIGT: Der skal være udført kalibreringskontrol inden for 30 dage, inden der udføres
testning af patientprøve.
Det fremgår af den analysespecifikke indlægsseddel, hvor tit der skal foretages
kalibreringskontrol.

Kalibreringskontrol af Sofia 2
Brug den specifikke kalibreringskassette, der fulgte med Sofia 2 til kalibreringskontrollen.
Ved udskiftning af kalibreringskassetter skal du kontakte Quidel teknisk support.
Følg anvisningerne, indfør kalibreringskassetten i Sofia 2, og luk forsigtigt skuffen. Sofia 2
udfører kalibreringskontrollen automatisk.
Vælg

for at gå tilbage til Kør test, når kalibreringen er færdig.
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Forsigtig: Opbevar mellem brug kalibreringskassetten i den dertil hørende
opbevaringspose og ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C). Forkert opbevaring
kan beskadige kalibreringskassetten, hvilket kan forårsage mislykket
kalibreringskontrol af Sofia 2. Berør ikke kalibreringskassettens
aflæsningsvindue, da dette kan påvirke resultaterne.

Kalibreringsresultater
Sofia 2 viser enten

eller

, hvilket indikerer, at kalibreringskontrollen er udført.

Kalibreringsresultaterne gemmes og kan tilbagekaldes på Sofia 2 med funktionen Gennemgå
kalibreringsresultater på menuen Gennemgå data (side 32).
Bemærk: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet
eller kontakte Quidel teknisk support for assistance på +1 800.874.1517 (i USA). Se side 3
for yderligere kontaktoplysninger.

Send data

Når Send data er valgt, vises de følgende valgmuligheder på skærmen:
 Seneste resultat
 Alle resultater
 Test forbindelse
For at sende data manuelt til Virena vælg en af mulighederne oven for, og tryk på
. Hvis
data blev sendt korrekt, vises
på skærmen. Hvis data ikke blev sendt korrekt, vises
meddelelsen Fejl under overførsel til Virena. Bekræft Virena-konfigurationen og forsøg at
sende data igen. Hvis andet forsøg også slår fejl, kontaktes teknisk support.
For at sende data manuelt til LIS vælg en af mulighederne oven for, og tryk på . Hvis data
blev sendt korrekt, vises
på skærmen. Hvis data ikke blev sendt korrekt, vises
meddelelsen Send til LIS-fejl. Bekræft konfigurationen og forsøg at sende data igen. Hvis
andet forsøg også slår fejl, kontaktes teknisk support.
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Nedlukning
Sluk for instrumentet ved brug af tænd/sluk-knappen bag på instrumentet. Nedlukningen er
færdig, når skærmen er sort.

Vedligeholdelse og rengøring
Vedligeholdelse
Bemærk: Sofia 2 skal sendes til Quidel, hvis vedligeholdelse er nødvendig. Brugeren må
ikke forsøge at foretage vedligeholdelse, undtagen udskiftning af batterier og rengøring
af instrumentets ydersider og kassetteskuffen.

Batteristrøm
Batteri - tilsigtet brug
Sofia 2 inkluderer et genopladeligt batteri. Batteriet vil automatisk oplade, når det er
tilsluttet vekselstrøm. Sofia 2 vil automatisk skifte til batteristrøm, når vekselstrøm ikke er
tilgængelig.
Udskiftning af batteri
Sofia 2 leveres med et internt LiPo genopladeligt batteri med en forventet levetid på ca. tre
år.
Brug kun et Sofia 2 udskiftningsbatteri fra Quidel.
For at optimere instrumentets ydeevne og opladning, anbefales det, at batteriet forbliver
installeret i instrumentet.
Inden udskiftning af batteriet, skal det sikres, at der ikke er nogen kassette i Sofia 2. Luk
derefter Sofia 2 ned, og tag stikket ud. Fjern batteridækslet på bagsiden af instrumentet.
Fjern batteriets kabel, og skub forsigtigt batteriet ud (figur 25).
Fastgør det nye batteri, og udskift batteridækslet. Genbrug eller bortskaf lithiumbatteriet i
overensstemmelse med alle føderale, statslige og lokale love. For at undgå fare for brand og
eksplosion, må batteriet ikke brændes. Batterier må ikke bortskaffes med dagrenovation.
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Opbevaring af Sofia 2
Hvis Sofia 2 skal opbevares og/eller ikke anvendes i en længere periode (> 3 måneder), skal
enhedens stik tages ud af stikkontakten og batteriet fjernes. Når Sofia 2 skal bruges igen,
installeres batteriet og afsnittet for installation, opsætning og drift i denne brugermanual
skal følges.
Figur 25

Rengøring

Sådan reduceres risikoen for elektrisk stød:
 Sofia 2 må ikke skilles ad. Sofia 2 indeholder ingen komponenter, der kan serviceres
af brugeren.
 Mulighed for elektrisk stød: Sluk for Sofia 2, og træk stikket ud, inden rengøring.
Portene på bagsiden af instrumentet må ikke rengøres.
 Sofia 2 må ikke nedsænkes i eller sprøjtes med væske.
 Instrumentets underside må ikke rengøres.
Sluk for Sofia 2, og træk stikket ud, inden rengøring. Brug en blød klud med 70 % alkohol
eller 0,6 % blegemiddelopløsning til rengøring af Sofia 2‹s ydersider. Brug ikke sæbe eller
andre opløsninger med undtagelse af dem, der er angivet nedenfor. Tør kun de eksterne
flader og kassetteskuffen af.
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Bemærk: De følgende desinfektionsmidler identificeret i EPAs liste over
desinfektionsmidler til brug mod Ebola-virus er af Quidel blevet fundet kompatible til
brug med Sofia 2:
•
•
•

Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Cleaner (EPA Reg #: 56392-7)
Clorox Commercial Solutions; Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (EPA
Reg #: 67619-17)
Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Wipes (EPA Reg #: 67619-12)

Fjernelse af skuffen til rengøring
Sørg for, at der ikke sidder en kassette i Sofia 2, og tag strømstikket ud. Træk forsigtigt
skuffen ud, indtil den stopper, og løft Sofia 2 op, og tryk på knappen som vist (figur 26).
Skuffen kan derefter fjernes.
Bemærk: Stop, hvis der mærkes modstand. Tryk åbnemekanismen lidt mere ind.
Figur 26

Brug en blød klud med 70 % alkohol eller 0,6 % blegemiddelopløsning til kun at rengøre
skuffen. Rengør IKKE de indvendige sider af Sofia 2. Nedsænk IKKE skuffen i
rengøringsopløsning.
Efter rengøring af kassetteskuffen, sættes skuffen forsigtigt i igen, rettet ind med skinnerne i
Sofia 2 (figur 27).
Figur 27
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Skub skuffen forsigtigt ind, indtil den låses fast. Kontrollér skuffens justering med skinnerne,
hvis der mødes modstand, eller skuffen ikke skydes nemt ind. Gå til hovedmenuen, og udfør
kalibrering.
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Bilag
Bilag A Tekniske specifikationer
Sofia 2
Dimensioner
Vægt
Strømforsyningsstik
Sofia 2 input
Batterier, som kan udskiftes
Skærm

22 cm dyb x 12 cm bred x 12 cm høj
1 kg
100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, selvskiftende
(U.S./International), 2,93 Amps maks.
7,5 V jævnstrøm 2,5 A
LiPo genopladeligt batteri
4-tommer farve LCD berøringsskærm

LAN-grænseflade

RJ45-konnektor

Driftstemperatur

15 °C til 30 °C / 59 °F til 86 °F

Luftfugtighed under drift
Højdezone under drift
Temperatur under forsendelse
og opbevaring
Luftfugtighed under forsendelse
og opbevaring
Lagring af patientens
testresultater
Lagring af
kvalitetskontrolresultater

20 % til 85 % RH ikke-kondenserende
2000 m maksimalt
–20 °C til 55 °C
20 % til 85 % RH ikke-kondenserende
1,000 tests maks.
Maks. 200 resultater

Lagring af kalibreringsresultater

Maks. 200 resultater

Lagring af brugere

Maks. 1000 brugere
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Følgende stregkoder er konfigureret på tidspunktet for forsendelsen:
1D stregkoder:


UPC-A



KODE 39



UPC-E



KODE 93 OG 93i



EAN – 13 MED UDVIDET KUPONKODE



KODE 128



CODABAR



GS1 DATABAR



INTERLEAVED 2 AF 5

2D stregkoder:


DATA MATRIX



AZTEC-KODE



QR-KODE

Bilag B Bedste placering af analysatoren
 Undgå at stable analysatorerne.
 Undgå at placere analysatoren tæt på en varmekilde.
 Sørg for, at der er minimum 15 cm mellem Sofia 2 analysatorer.
 Undgå at placere analysatoren tæt på en væg eller anden overflade, der reducerer
korrekt ventilation, herunder også området bag ved enheden.

Bilag C Fejlfinding for systemet
Fejlmeddelelser
Bemærk: Tabellen nedenfor beskriver de fejlkoder, som kan blive vist under brug af Sofia 2.
Hvis fejlfinding ikke løser problemet, bedes I registrere fejlmeddelelsen og kontakte Quidel
teknisk support. Fejlmeddelelsen vil hjælpe teknisk support til at identificere problemet.
ID
1
2
3
4
5

6

Skærmtekst
Uventet fejl.
Bruger-id skal indlæses.
Patient-id skal indlæses.
Ugyldigt bruger-id.
Flytbart lager mangler eller er
ikke skrivbart. Indsæt en USBlagerenhed, og prøv igen.
Kittets lot-id skal indlæses.

Handling
Kontakt teknisk support.
Indlæs et gyldigt bruger-id for at fortsætte.
Indlæs et patient-id for at fortsætte.
Indlæs et gyldigt bruger-id for at fortsætte.
Indsæt et USB-flashdrev.

Indlæs kittets lot-id.

Side 41 af 43

ID
7
8

11
12

Skærmtekst
Filskrivning mislykkedes.
Aktuel temperatur uden for
område af analyse eller system.
Udskrivningsfejl.
Ugyldig stregkode for
kvalitetskontrolkort.
Printer ikke fundet.
Kassettens stregkode er ulæselig.

13

Kassette ugyldig for aktuel test.

14

Analysemetodefil er ikke
tilgængelig for leveret kassette.
Kassetten kan ikke genbruges.

9
10

15
16

21

Kassetteskuffen er åben,
stregkoden kan ikke læses.
Stregkodescanning i gang.
Kassettens udløbsdato er
overskredet. Test igen med en
kassette, hvis udløbsdato ikke er
overskredet.
Kalibreringsperioden er udløbet,
og instrumentet er låst, indtil
kalibreringen er gennemført.
Kassettens stregkode er ugyldig,
mangler eller kan ikke læses.
Data blev ikke eksporteret.

22

Data blev ikke importeret.

23
24

Dette bruger-id findes allerede.
Kvalitetskontrolkortets
udløbsdato er overskredet.
Der opstod en fejl under
opgraderingen. Genstart, og prøv
igen.
Brugernavnet indeholder
ugyldige tegn.
Sprogfilen blev ikke indlæst.

17
18

19

20

25

26
27

Handling
Udskift USB-flashdrev.
Det tilladte temperaturområde er 15 °C til 30
°C.
Kontroller forbindelsen til printeren.
Kontroller kvalitetskontrolkortet eller scan det
igen.
Kontroller forbindelsen til printeren.
Det skal sikres, at kassetten er indsat korrekt,
og at der ikke er markeringer på stregkoden.
Test igen ved brug af en kassette af den rigtige
produkttype.
Kun test med godkendte Sofia 2-analyser.
Brug en testkassette, som ikke tidligere har
været kørt.
Luk skuffen for at fortsætte med testen.
Vent, indtil stregkodescanning er fuldført.
Test igen med en kassette, hvis udløbsdato
ikke er overskredet.

Kalibrér Sofia 2.

Test igen med en kassette med en gyldig
stregkode.
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
brugt og sat korrekt i.
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
brugt og sat korrekt i.
Vælg et andet bruger-id.
Test igen med et kvalitetskontrolkort, hvis
udløbsdato ikke er overskredet.
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
brugt og sat korrekt i.
Indtast et brugernavn, der indeholder 20 tegn
eller mindre.
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
brugt og sat korrekt i.
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ID
28
29
30

31
32

33
34

35
36

37
38
39

40

41

42

43
44

Skærmtekst
Analysemetoder kunne ikke
indlæses.
Logfilen blev ikke eksporteret.
Batteriet er lavt. Tilslut
vekselstrøm, før du kører en
anden test.
Kalibrering mislykkedes.
Fejl ved Selvtest under opstart.

Supervisor-id skal have mellem 4
og 12 tegn.
Den sidste supervisor kan ikke
ændres.

Handling
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
brugt og sat korrekt i.
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
brugt og sat korrekt i.
Forbind Sofia 2 til vekselstrøm, eller udskift
batterierne, inden der køres en ny test.
Kontakt teknisk support.
Rengør skuffen, herunder de to chips placeret
på hver side af skuffen, re-boot instrumentet
og prøv igen.
Hvis fejlen ikke kan rettes, indstil brugen, og
kontakt teknisk support.
Kontrollér supervisor-id'et, og indlæs igen.

Opret en erstatningssupervisor, eller indstil en
ny standardsupervisor, inden brugerstatus
ændres.
Lysinterferens eller forkert
Start Sofia 2 igen, og hvis dette ikke løser
kalibrering.
problemet, bedes I kontakte teknisk support.
Ugyldigt operatørnummer.
Indtast et gyldigt Operatørnummer (dvs. ikke
et duplikat eller et, der er længere end 20
tegn).
Indlogget bruger kan ikke slettes. Log bruger ud, og log ind som en anden
bruger, før du sletter.
Indlogget bruger kan ikke ændres Log bruger ud, før brugerstatus ændres.
til en operatør.
Strømforsyning skal være
Slut Sofia 2 til vekselstrøm, før firmware
tilsluttet for at opgradere. Tilslut opgraderes.
vekselstrøm, og prøv igen.
USB-lagerenhed indeholder ikke
Det skal sikres, at den korrekte firmwareen gyldig opgraderingsfil.
opgraderingsfil er blevet downloadet fra
myquidel.com.
Der opstod en fejl under
Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
opgraderingen. Genstart, og prøv brugt og sat korrekt i.
igen.
Flytbart lager mangler. Indsæt en Bekræft, at det korrekte USB-flashdrev er
USB-lagerenhed med
brugt og sat korrekt i.
opgraderingsfilen, og prøv igen.
Bruger-id og operatørnummer
Angiv en pinkode, der adskiller sig fra
må ikke matche.
operatørnummeret.
Brugerrettigheder er
Log ind som supervisor for at få adgang til
utilstrækkelige til denne funktion. denne funktion.
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ID
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

Skærmtekst
Fejl ved Test forbindelse.
Kan ikke anvende ændringer af
indstillinger, tidligere værdier er
bevaret.
Fejl under overførsel til Virena.
Ugyldig alder.
Ugyldig studiekode.
Fejl under overførsel til Virena.
Batteriet er defekt.
Fejl under gendannelse af
fabriksindstillingerne.
Handlingen gav intet resultat.
USB-lagerenhed indeholder ikke
analysemetoder.
Nogle filer blev ikke importeret.

Handling
Kontakt teknisk support.
Vend tilbage til skærmen Indstillinger, og prøv
at anvende ændringerne igen.
Kontakt teknisk support.
Indtast en alder mellem 1-129.
Indtast en studiekode, der indeholder 1-2
numeriske tegn.
Kontakt teknisk support.
Kontakt teknisk support.
Kontakt teknisk support.
Sørg for, at den korrekte analysemetodefil er
blevet downloadet fra myquidel.com.
Sørg for, at de korrekte filer er blevet
downloadet fra myquidel.com.

20299 – Sofia 2 (USA)
20300 – Sofia 2 (OUS)

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Tyskland

Quidel Corporation
10165 McKellar Court
San Diego, CA 92121, USA
quidel.com
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