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Yleistä tietoa 
 

Quidelin yhteystiedot 
Ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen 7.00–17.00 Tyynenmeren aikaa. 

Puh:  +800 874 1517 (Yhdysvallat); 

+858 552 1100 (Yhdysvaltojen ulkopuolella) 

Faksi:  +858 552 7905 

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

Verkkosivusto: quidel.com  
  

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Main Menu -valikon rakenne 
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Merkinnät ja symbolit 
 

Merkintä/symboli Kuvaus 

 

Valmistaja 

 

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite 

 

Katso käyttöohjeita 

 

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä 

 

Lämpötilarajoitus 

 

Kosteusrajoitus 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) 

 

Sarjanumero 

 

Tuotenumero 

 

 
 

Varoitus / Tärkeää 

 

 
 

Ultraviolettisäteily 

 

 
 

Mahdollinen tartuntavaara 
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Kuvakkeet 
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Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet ja rajoitukset 
◼ Käytä Sofia 2:ta aina tasaisella ja kuivalla pinnalla auringonvalolta suojattuna.  

◼ Älä pinoa tai aseta esineitä Sofia 2:n päälle. Pidä 6 tuuman (15 cm) minimietäisyys Sofia 2:n 
sivuilla ja taustapuolella. 

◼ Sofia 2:n kalibrointikasetti on valoherkkä. Säilytä se läpinäkymättömässä pakkauksessa 
aina kun sitä ei käytetä. 

◼ Kasetin viivakoodin tai pinnan päälle ei saa kirjoittaa mitään. 

◼ Älä koskaan siirrä Sofia 2:ta tai avaa luukkua, kun testi on käynnissä. 

◼ Käytä ainoastaan Sofia 2:n mukana toimitettua virtasovitinta. 

◼ Älä pudota Sofia 2:ta, sillä laite saattaa vaurioitua. 

◼ Ota yhteyttä tekniseen tukeen, jos laite on vaurioitunut. 

◼ Sofia 2 on luokiteltu CISPR 11 luokkaan A. Kotitalousympäristössä se voi aiheuttaa 
radiohäiriöitä, ja tässä tapauksessa voi olla tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin häiriöiden 
lievittämiseksi. 

 

Turvallisuusvarotoimet 
Sofia 2 on tarkoitettu toimimaan turvallisesti ja luotettavasti, kun sitä käytetään käyttöoppaan 
mukaisesti. Jos Sofia 2 -laitetta ei käytetä käyttöoppaan mukaisesti, laitteen antama suoja voi 
heikentyä. 
 
Kaikkia varoituksia ja varotoimia tulee noudattaa, jotta vältetään mahdollisiin henkilövahinkoihin 
tai laitteen vaurioitumiseen johtavat turvallisuuden vastaiset toimet. 

 

 Varoitus! 
 

Sähköiskun riskin välttäminen: 
◼ Irrota Sofia 2:n virtapistoke ennen puhdistamista. 

◼ Liitä laite hyväksyttyyn pistorasiaan. 

◼ Älä upota veteen tai puhdistusaineisiin. 

◼ Älä yritä avata koteloa. 

 

 Ultraviolettisäteilyä! 
 

UV-säteille altistumisen riskin välttäminen: 
◼ Älä yritä avata tai purkaa Sofia 2:ta. 

◼ Älä yritä katsoa Sofia 2:n sisälle kun se on toiminnassa. 

Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. 
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 Mahdollinen tartuntavaara! 
 

Tartuntavaarariskin välttäminen: 
◼ Käytetyt näytteet tulee hävittää alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten 

mukaisesti. 

◼ Käsittele näytteitä ja potilasnäytteitä mahdollisesti tartuntavaarallisina aineina. 

◼ Varmista, että Sofia 2 puhdistetaan Huolto ja puhdistus -osion mukaisesti. 

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

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

 

 Varoitus! 
 

Virheellisten tulosten riskin välttäminen: 
◼ Vain koulutetut laitteenhoitajat saavat käyttää Sofia 2:ta. 

◼ Älä käytä Sofia 2:ta, jos se ilmoittaa virhetilasta, jota ei voi korjata. 

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

◼ Älä käytä testipakkausta sen viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
 
Sofia 2:n vaurioitumisriskin välttäminen: 

◼ Sofia 2 on tarkoitettu käytettäväksi pöydällä. 

◼ Sofia 2 -laitetta ei ole tarkoitettu pinottavaksi. 

◼ Älä estä ilman virtausta laitteen kummallakin puolella. 

◼ Pidä vähintään 6 tuuman (15 cm) etäisyys kaikilla puolilla, laitteen taustapuoli mukaan 
lukien. 

◼ Sofia 2:ta ei ole suunniteltu kestämään kosteutta, äärimmäistä ilmankosteutta tai 
äärimmäisiä lämpötiloja. 

◼ Sofia 2:ta ei ole suunniteltu kestämään voimakkaita iskuja tai voimakasta tärinää. 

◼ Älä avaa tai pura laitetta. 

Yllä mainittujen varotoimien noudattamatta jättäminen mitätöi takuun.  
 
Ympäristön kontaminaatioriskin välttäminen: 

◼ Jos Sofia 2 on palautettava tai hävitettävä, ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen 
numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja on sivulla 3.  

◼ Puhdista Sofia 2 tämän käyttöohjeen Huolto ja puhdistus -osion ohjeiden mukaisesti 
ennen sen palauttamista tai hävittämistä. 
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◼ Sofia 2 on hävitettävä turvallisella ja määräysten mukaisella tavalla. On varmistettava, ettei 
Sofia 2 -laitetta hävitetä yhdyskuntajätteen mukana. Noudata soveltuvia kansallisia ja 
paikallisia lakeja ja määräyksiä. Jos et ole varma oikeista hävittämismenetelmistä, kysy 
neuvoa valtuutetulta jäteyritykseltä.  
 

Huomautus: Lääkinnällinen laite, joka on saattanut joutua kosketuksiin mahdollisesti 

tartuntavaarallisten materiaalien kanssa (esim. potilasnäytteet, veri, seerumi jne.) on 

dekontaminoitava asianmukaisesti ennen hävittämistä tai kierrättämistä. 
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Johdanto 
 

Käyttötarkoitus 
Sofia 2 on Quidel Corporationin valmistama työpöydälle asetettava analysaattori, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi kasetteihin perustuvien ja immunofluoresenssi-menetelmällä tehtävien 
in vitro -diagnostiikkakokeiden suorittamisessa. Sofia 2 on tarkoitettu ammattilaiskäyttöön ja 
laboratoriokäyttöön. 
 
Vain lääkärin määräyksestä 
 
Kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, Testikasetti asetetaan käyttäjän valinnan mukaisesti 
Sofia 2 -laitteen sisään automaattisesti ajastettua kehitystä varten (WALK AWAY (POISTU) -tila) tai 
työtasolle tai -pöydälle manuaalisesti ajastettua kehitystä varten, missä tapauksessa näyte 
asetetaan tämän jälkeen Sofia 2 -laitteeseen skannausta varten (READ NOW (LUE NYT) -tila). Sofia 
2 skannaa testiliuskan ja mittaa fluoresoivan signaalin käsittelemällä tulokset menetelmäkohtaisia 
algoritmeja käyttäen. Sofia 2 näyttää testitulokset. 
 
Katso yksittäisten testausten tiedot koekohtaisesta pakkausselosteesta. 
 

Tuotekuvaus 
Sofia 2 käyttää fluoresoivaa merkkiä, joka valaistaan ultraviolettivalolla (UV) tiettyjen tulosten 
aikaansaamiseksi. 
 
Jokaisen testauksen aikana luetaan myös sisäisen menettelyn kontrolliviiva. Tällä varmistetaan, 
että näytevirta on kulkenut kasetin läpi ja tarkka lukema on mahdollista saada. 
 
Sofia 2 näyttää sitten testitulokset käyttäjälle näytöllä ja tallentaa ne automaattisesti näytteeseen. 
Asetuksista riippuen tulokset voidaan myös lähettää liitettyyn tulostimeen tai ne voidaan säilyttää 
pilvessä Virenaa käyttäen.  
 

Kalibroinnin tarkastus ja laaduntarkastus (QC)  
Sofia 2 -kalibroinnin tarkastus ja ulkoisen laadunvalvonnan testit tulee suorittaa säännöllisesti. 
 

◼ Sofia 2 -kalibroinnin tarkastus: Kalibroinnin tarkastus on vaadittava toiminto, jossa 
tarkastetaan Sofia 2:n sisäinen optiikka ja järjestelmät. Kalibroinnin tarkastus tulee 
suorittaa enintään 30 päivän välein. Sofia 2:n mukana toimitetaan erityinen 
kalibrointikasetti. Uusia kalibrointikasetteja saa ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen 
tukeen.  

◼ Ulkoinen laadunvalvonta:Katso yksittäisten testausten tiedot koekohtaisesta 
pakkausselosteesta. 

 
Ohjeet löytyvät Run Calibration (Suorita kalibrointi)- ja Run QC (Laadunvalvonnan suorittaminen) 
-osioista. 
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Kehitystilat 
Kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, se alkaa kulkea testiliuskan läpi. Vaadittava kehitysaika 
vaihtelee testityypin mukaan. Katso koekohtaisesta pakkausselosteesta tiedot jokaisen testauksen 
vaaditun kehitysajan määrittelyä varten sekä testin ja ulkoisten tarkistusten säilytysolosuhteet.  
 
Tarkkojen tulosten saaminen edellyttää oikeaa kehitysaikaa. 
 

Sofia 2 on suunniteltu käytettäväksi eri kehitystiloissa. Valvoja ja käyttäjä voivat määrittää tilan, 
joka sopii parhaiten työnkulkuun ja testausmäärään. 
 

WALK AWAY (POISTU) -tilasaattaa olla kätevin yksittäisen potilasnäytteen lukemiseen, sillä 
käyttäjä voi poistua kehityksen ajaksi. Sofia 2:ssa voidaan käyttää kahta erilaista WALK AWAY 
(POISTU) -tilaa: käyttäjän valitsemaa WALK AWAY (POISTU) -tilaa ja Locked WALK AWAY (Lukittu 
POISTU) -tilaa. 
 

◼ Käyttäjän valitsema WALK AWAY (POISTU) -tila saattaa olla kätevin yksittäisen 
potilasnäytteen lukemiseen, sillä käyttäjä voi poistua kehityksen ajaksi. Tässä tilassa 
käyttäjä pipetoi potilasnäytteen testikasettiin ja työntää sitten testikasetin heti Sofia 
2:een. Sofia 2 antaa kasetin kehittyä automaattisesti vaaditun ajan (esiohjelmoitu kullekin 
testille), lukee kasetin sekä analysoi ja tulkitsee tiedot, jonka jälkeen se näyttää 
testituloksen automaattisesti ja objektiivisesti. Testistä riippuen Sofia 2 voi myös lukea 
testikasetin säännöllisesti kehitysaikana ja näyttää positiivisen tuloksen ennen lopullista 
testausaikaa. 

◼ Locked WALK AWAY (Lukittu POISTU) -tila voidaan valita vain, kun käyttäjä on 
kirjautuneena sisään valvojana. Tässä tilassa Sofia 2 on lukittu WALK AWAY (POISTU) -tilan 
kehitysajastukseen KAIKKIA analysaattorilla suoritettavia kokeita varten. READ NOW (LUE 
NYT) -kehitysajastus ei ole käytettävissä silloin kun tämä oletustila on valittu. 

 

READ NOW (LUE NYT) -tila saattaa olla kätevin suuria määriä analysoitaessa, sillä Sofia 2 pystyy 
lukemaan nopeasti useita perättäisiä potilasnäytteitä. Käyttäjä annostelee potilasnäytteen 
testikasettiin. Käyttäjä ajastaa sitten manuaalisesti kehitysajan Sofia 2:n ulkopuolella. Tämä 
voidaan tehdä työtasolla tai työpöydällä ajastinta käyttäen. Katso vaadittava kehitysaika 
koekohtaisesta pakkausselosteesta. Kun kehitysaika on kulunut loppuun, käyttäjä työntää 
testikasetin Sofia 2:een. Sofia 2 lukee heti testituloksen ja näyttää sen 1 minuutin sisällä. 
 

Järjestelmän osat 
 
Seuraavat järjestelmän osat toimitetaan Sofia 2:n mukana: 
 

Sofia 2 
◼ Sofia 2 ja ladattava paristo 

◼ virtasovitin 

◼ pika-aloitusopas 

◼ kalibrointikasetti 

Muut lisävarusteet (valinnaisia) 

◼ Dymo LabelWriter 450 -etikettitulostin (osanro 1752264) 
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◼ Dymo-vinyylietikettitarrarulla, 2 5/16” x 4” (osanro 30256)  

◼ Varaparisto 

 
Saat lisävarusteita ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 
(Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja on sivulla 3.  
 
Sofia 2:ssa käytettävät testipakkaukset, mukaan lukien testikasetit ja ulkoiset 
laaduntarkastusmateriaalit, toimitetaan erikseen. 
 
Quidelin edustajalta saat listan hyväksytyistä Sofia 2 -kokeista. 
 
 

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

 
Käyttäjä/laitteenhoitaja 

◼ Sofia 2:n käynnistäminen 

◼ kalibroinnin suorittaminen 

◼ laaduntarkastuksen suorittaminen (ulkoiset tarkistukset) 

◼ testin suorittaminen potilasnäytteillä 

◼ tietojen tarkastelu (potilas, kalibrointi ja QC) 

 
Käyttäjät, joilla on valvojan valtuutus, voivat suorittaa seuraavia toimintoja: 
 

 

 
Valvoja 

(henkilöllä tulee olla hyväksytty 

kirjautumistunnus 

päästäkseen valvojan valikkoon) 

 

◼ koemenetelmien tuonti 

◼ käyttäjien lisääminen tai 

poistaminen 

◼ vienti- ja tuontiasetukset 

◼ Sofia 2 -laiteohjelman 

päivittäminen 

◼ kielitiedostojen tuonti 

◼ viestilokien näyttäminen 

◼ tilastojen tarkastelu 

◼ asetusten muuttaminen 
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Järjestelmän näyttö 
 

Järjestelmän näyttö 
Sofia 2:ssa on 4 tuuman LCD-värinäyttö, jota käytetään vuorovaikutteisesti käyttöliittymän 
kanssa (kuva 1) 
 
Kuva 1 

 

  

Kosketusnäyttö 

Kasettiluukku 
viivakoodinlukija 
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Asennus, käyttöönotto ja käyttö 
 

Sofia 2:n käyttöönotto 
 

◼ Aseta Sofia 2 työpöydälle. Laite on siirrettävä, joten se voidaan siirtää sopivaan 
paikkaan testausta varten. Varmista, että työtaso on vakaa, tasainen, kuiva eikä siinä 
ole esteitä. Vältä suoraa auringonvaloa. 

◼ Varmista, että työpöydällä on riittävästi tilaa Sofia 2:lle ja laitteen ympärillä on 
vähintään 6 tuumaa (15 cm) tyhjää tilaa. Tilaa tulee olla riittävälle ilmanvaihdolle ja 
Sofia 2:n luukun avaamiselle ja sulkemiselle sekä johtojen kytkemiseen laitteen 
takaosan liitäntäportteihin. 

◼ Liitä virtasovitin virtaliitäntään Sofia 2:n taustapuolella. Liitä sitten sovitin 
käytettävissä olevaan sähkövirtalähteeseen. 

◼ Jos käytössä on valinnainen Dymo-tarratulostin, liitä se Sofia 2:een liittämällä se 
laitteen taustapuolella olevaan USB-porttiin (kuva 2). 

 

Käynnistys 
Käynnistä Sofia 2 painamalla takapaneelin virtakytkintä (kuva 2).  
 
Kuva 2 

 
Sofia 2 näyttää käynnistyksen edistymisnäytön ja suorittaa käynnistyksen itsetestauksen. 
Kun käynnistys on suoritettu, Sofia 2:een tulee näkyviin Run Test (Suorita testi) -näyttö (kuva 
3) ja se on valmiina käyttöön. 
 
  

Paristolokero 

Virtaliitäntä 

RJ45 

USB-portit (2) 

Virtakytkin 
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Kuva 3 

 
 

Kun Sofia 2 käynnistetään ensimmäistä kertaa, Sofia 2 pyytää käyttäjää syöttämään 

sijaintipaikkansa postinumeron (kuva 4). Vahvista valitsemalla  ja jatka seuraavalle 

näytölle.  

Kuva 4 

 
 
Kalibroinnin tarkastus tulee suorittaa ennen Sofia 2:n ensimmäistä käyttökertaa (kuva 5). 
Kalibroinnin tarkastusta varten käytetään oletusarvoista valvojan tunnusta (1234). 
 
Kuva 5 
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Valvojan valikko 

 

Sisäänkirjautuminen valvojana 

Supervisor Menu (Valvojan valikko) -kohdan avulla valvoja voi käyttää lisätoimintoja ja 
turvallisuusasetuksia työympäristöstä ja Sofia 2:n sijainnista riippuen. 

Settings (Asetukset) 

Settings (Asetukset) -valikkoon pääsee kirjautumalla sisään valvojana. Sofia 2 toimitetaan 
valmistajalta valvojan oletuskirjautumistunnuksella, joka tulee vaihtaa, kun Sofia 2:ta 
asennetaan ensimmäistä kertaa asiakkaan toimipaikassa. Valvojan oletustunnus on 1234. 

Set Entry Requirements (Aseta syötevaatimukset) 

Syötevaatimukset asettamalla valvoja voi määritellä, mitä tietoja annetaan ennen 
testauksen suorittamista. 

 
Kun syötevaatimukset on tehty, jatka asettamaan Default Mode (Oletustila) ja Timeout 

(Aikakatkaisu) käyttämällä . 

  

Huom: Jos tehtaan oletustunnus on poistettu ja kaikki muut valvojan koodit ovat 
kadonneet tai unohtuneet, soita Quidelin tekniseen tukeen saadaksesi 1 päivän tilapäisen 
valvojan tunnuskoodin, jonka avulla käyttäjä voi luoda uuden valvojan tunnuskoodin. 
Saat apua ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 
(Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja on sivulla 3. 

Huom: Käyttäjätunnuksen ja tilausnumeron vaatimuksiksi voidaan asettaa Required 
(Pakollinen) tai Optional. Potilastunnuksen vaatimuksiksi voidaan asettaa Required 
(Pakollinen), Optional (Vapaaehtoinen) tai Disabled (Pois käytöstä). Jos asetus on Required 
(Pakollinen), kentät tulee täyttää, jotta käyttäjä voi suorittaa potilastestin. 
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Aseta Default Mode (oletustila) ja Timeout (aikakatkaisu) 

Oletustila 
Kun valvoja asettaa Sofia 2:n tiettyyn oletustilaan, siitä tulee normaali käyttötila, kunnes se 
muutetaan toiseksi. 
 
Valitse kehitystilaksi joko WALK AWAY (POISTU), READ NOW (LUE NYT) tai LOCKED WALK 
AWAY (LUKITTU POISTU). 
 
Idle ID Timeout (Joutotilassa olevan tunnuksen aikakatkaisu) 
Joutotilassa olevan tunnuksen aikakatkaisu määrittää ajan, jonka käyttäjätunnus voi olla 
sisäänkirjautuneena sekä suorittaa eri testejä ja toimintoja aktiivisena käyttäjänä. Kun 
aikakatkaisun aikaraja on umpeutunut, käyttäjän on syötettävä tunnusnumeronsa 
uudelleen. 
 
Syötä näppäimistöllä aikakatkaisun minuuttimääräksi 1–20. Paina  vahvistaaksesi, että 
muutokset on tehty ja palataksesi Run Test (Suorita testi) -näytölle. 

Calibration and QC (Kalibrointi ja QC) 

Calibration Reminder (Kalibrointimuistutus)  
Syötä näppäimistöllä kalibrointimuistutuksen muistutusväli 2–30 päiväksi. Kun vaadittavaan 
kalibrointiin on jäljellä valittu määrä päiviä, muistutus  näkyy valikkokuvakkeen vieressä 
Run Test (Suorita testi) -näytöllä. Paina  vahvistaaksesi, että muutokset on tehty ja 
palataksesi Run Test (Suorita testi) -näytölle. 

Data Security (Tietoturva) 

Data Security (Tietoturva) -näytön avulla valvoja voi valita Sofia 2 -laitteeseen 
tallennettavien potilastulosten määrän. Valvoja voi myös valita, mitkä potilastiedot 
tallennetaan testitietojen kanssa laitteeseen liitetylle USB-tikulle. 
 
Kentässä Stored Patient Data (Tallennetut potilastiedot) käytä näytön näppäimistöä 
syöttääksesi laitteeseen tallennettujen potilastietojen määrän välillä 1–1000. 
 
Kentässä Save Patient Data to USB (Tallenna potilastiedot USB-tikulle) valitse On (Käytössä) 
tai Off (Ei käytössä). Jos valinta on On (Käytössä), potilastiedot tallennetaan testitietueiden 
mukana, kun tehdään vienti laitteeseen liitetylle USB-tikulle. USB-tikku on kiinnitettävä 
ennen aloittamista, jotta kyseinen testitulos tallennetaan. Paina  vahvistaaksesi, että 
muutokset on tehty ja palataksesi Run Test (Suorita testi) -näytölle. 

Other Settings (Muut asetukset) 

Set Site Name and ZIP Code (Aseta toimipaikan nimi ja postinumero) 
Site Name (Toimipaikan nimi) ja ZIP Code (Postinumero) -asetukset asettavat sen klinikan, 
sairaalan, laboratorion tai lääkärin vastaanoton nimen ja sijainnin, jossa Sofia 2 -laitetta 
käytetään. 
 
Kentässä Site Name (Toimipaikan nimi) anna paikan nimi näytön näppäimistöllä, se voi olla 
enintään 20 merkin ja/tai välilyönnin pituinen. 
 

Kirjaimen voi poistaa painamalla näppäimistön -painiketta. 
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 -painiketta painamalla voi milloin tahansa peruuttaa edelliset muutokset ja palauttaa 

toimipaikan nimen edelliseen asetukseen. 
 
Kentässä ZIP Code (Postinumero) anna viisinumeroinen postinumero näytön näppäimistöllä. 
MyVirenassa olevan laitoksen syötettyä postinumeroa on käytettävä, jotta Virenan 
asetukset voidaan tehdä onnistuneesti sivulla 19 kuvatulla tavalla. 
 
Kun toimipaikan nimi ja postinumero on annettu, jatka kohtaan Set Sound (Aseta ääni) 

käyttämällä . 
 
Set Language (Aseta kieli) 
 
Sofia 2 voidaan asettaa näyttämään kielet, jotka asennettiin aikaisemmin valikosta Export, 
Import, Delete (Vie, tuo, poista) (sivu 27). 

Valitse sopiva kieli käyttämällä  tai . Tämä kieli näkyy, kun käyttäjä palaa Run test (Suorita 
testi) -näytölle. 
 
Kun kieli on asetettu, jatka kohtaan Set Sound (Aseta ääni). 
 
Äänen asettaminen 

Sofia 2:n ääniasetuksella valvoja voi määrittää, onko näppäimistöä painettaessa kuuluva 
piippaava ääni päällä  vai pois päältä  
 

Kun ääni on asetettu jatka asettamaan Time (Aika) ja Date (Päivämäärä) käyttämällä . 
 
Set Time and Date (Aseta aika ja päivämäärä) 
Time (Aika) -valinta mahdollistaa kahden erilaisen aikamuodon käyttämisen maakohtaisten 
vaatimusten mukaisesti. 
 
Käyttäjä voi muuttaa esitetyksi aikamuodoksi 12 h tai 24 h. 

Kentässä  valitse joko 12h tai 24h. Syötä sitten näytön näppäimistöllä oikea aika. 
 
Kun 12h-aikamuoto on valittu, valitse myös AM tai PM. Kun 24h-aikamuoto on valittu, 
AM/PM-painikkeet eivät toimi. Jos kelpaamaton aika lisätään, kenttä korostuu punaisella ja 

 ei ole saatavilla.  
 
Date (Päivämäärä) -valinta mahdollistaa kahden erilaisen päivämäärämuodon käyttämisen 
maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. 
 

Kentässä  käyttäjä voi valita päivämäärämuodoksi joko mm/dd/yy (kk/pp/vv) tai 
dd/mm/yy (pp/kk/vv). Syötä sitten näytön näppäimistöllä oikea päivämäärä. Jos 
kelpaamaton päivämäärä lisätään, kenttä korostuu punaisella ja  ei ole saatavilla. 
 
Paina  vahvistaaksesi, että muutokset on tehty ja palataksesi Run Test (Suorita testi) -
näytölle. 
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Network Settings (Verkkoasetukset) 

 

Ethernet Settings (Ethernet-asetukset) 

Kohdassa Set IP Address (Aseta IP-osoite) valitse Manual (Manuaalinen) tai DHCP. Jos DHCP 
on valittuna, valitse  testataksesi yhteyden ja palataksesi Run Test (Suorita testi) -

näyttöön. Jos Manual (Manuaalinen) on valittuna, jatka seuraavaan näyttöön painamalla . 
Käytä näytön näppäimistöä. Anna seuraavat tiedot: IP Address (IP-osoite), Subnet Mask 

(Aliverkon maski) ja Gateway (Yhdyskäytävä). Jatka seuraavaan näyttöön painamalla . 
Käytä näytön näppäimistöä. Anna seuraavat tiedot: Primary DNS (Ensisijainen DNS) ja 
Secondary DNS (Toissijainen DNS). Testaa yhteys ja palaa Run Test (Suorita testi) -näyttöön 
valitsemalla . 

LIS Settings (LIS-asetukset) 

Käytä näytön näppäimistöä ja anna LIS IP Address (LIS-IP-osoite). LIS Port (LIS-portti) on 
valmiiksi täytetty eikä käyttäjän tarvitse tehdä siinä mitään (kuva 6). 
 
Kuva 6 

 
 

Jatka seuraavaan näyttöön painamalla . Kohdassa Auto Send (Autom. lähetys) valitse joko 
On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä). Jos asetus on On (Käytössä), testitulokset lähetetään 
automaattisesti LIS-järjestelmään testejä ajettaessa. Jos asetus on Off (Ei käytössä), 
testitulokset on lähetettävä manuaalisesti LIS-järjestelmään haluttaessa. Katso lisätietoja 
kohdasta Send Data (Lähetä tiedot) sivulla 35. Vahvista asetukset ja palaa Run Test (Suorita 
testi) -näyttöön valitsemalla . 
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Virena Settings (Virena-asetukset) 

Ennen Virenan asetuksien tekemistä varmista, että oikea ZIP Code (postinumero) on annettu 
alkukäynnistyksen yhteydessä tai Other Settings (Muut asetukset) -valikossa. Lisätietoja on 
sivulla 17. Ensimmäisessä Virena Settings (Virenan asetukset) -näytössä kohta Virena 
Domain Name (Virenan verkkoalueen nimi) on valmiiksi täytetty eikä käyttäjän tarvitse 
tehdä siinä mitään (kuva 7). 

 
Kuva 7 

 

Jatka seuraavaan näyttöön painamalla . Kohdassa Auto Send (Autom. lähetys) valitse joko 
On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä). Kohdassa Queue Results (Jonota tulokset) valitse joko On 
(Käytössä) tai Off (Ei käytössä) (kuva 8). Molempien asetusten on oltava On (Käytössä), jotta 
tulokset voidaan lähettää Virena-pilveen päivittäin. Kun Sofia 2:n verkko-ominaisuudet on 
aktivoitu, Sofia 2 lähettää tiedot, joista on poistettu henkilötiedot Yhdysvaltain määräyksen 
45 C.F.R. § 164.514(b)(1) mukaisesti, asiakkaan Sofia 2:sta Quidelin verkkoon, joka koostuu 
turvallisista, kolmannen tahon ylläpitämistä etäpalvelimista. 
 
Kuva 8 

 

Jatka seuraavaan näyttöön painamalla . Jos haluat lähettää potilastunnuksen (Transmit 
Patient ID), valitse joko On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä). Jos haluat lähettää 
tilausnumeron (Transmit Order Number), valitse joko On (Käytössä) tai Off (Ei käytössä) 
(kuva 9). Näitä tietoja käytetään vain tutkimustarkoituksiin eikä näitä tietoja koskaan siirretä 
valinnasta riippumatta. 
 

Huomautus: Virena-toiminto, jossa käytetään langatonta matkapuhelinyhteyttä, on tällä 
hetkellä käytettävissä vain Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkopuolella Virena on 
asetettava käyttämään Ethernet-yhteyttä.  
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Kuva 9 

 

Jatka seuraavaan näyttöön painamalla . Kohdassa Age Required (Ikä pakollinen), valitse joko 

Yes (Kyllä) tai No (Ei) (kuva 10). Jos asetus on Yes (Kyllä), käyttäjän on annettava potilaan ikä 

ennen kunkin testin suorittamista. Kohdassa Connection Interface (Yhteysrajapinta), valitse 

joko Ethernet tai Cellular (Matkapuhelin). Jos asetus on Ethernet, käyttäjän on myös 

määritettävä Ethernet Settings (Ethernet-asetukset). Lisätietoja on sivulla 18. 

       

Kuva 10 

 
 
Vahvista asetukset ja palaa Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 

Test Virena Connection (Testaa Virena-yhteys) 

Viimeinen vaihe Virena-asetusten tekemisessä on testata yhteys. Tämä tehdään Send Data 
(Lähetä tiedot) -ruudulla (sivu 35). Valitse Test Connection (Testaa yhteys) ja aloita yhteystesti 

painamalla  (kuva 11). Jos tämä onnistuu, näytöllä näkyvässä ponnahdusikkunassa näkyy 
Test connection success (Testiyhteys onnistui). Jos tämä ei onnistu, näytöllä näkyvässä 
ponnahdusikkunassa näkyy Test connection error (Testiyhteysvirhe). Jos toinenkaan 
yhteystesti ei onnistu, ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen. 
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Kuva 11 

 
  

 

Statistics (Tilastot)  

 

View Analyzer Info (Näytä analysaattorin tiedot) 

Ensimmäisellä View Analyzer Info (Näytä analysaattorin tiedot) -näytöllä on Firmware 
Version (Laiteohjelman versio), Hardware Version (Laitteistoversio), Number of Tests 
(Testien määrä) ja Serial Number (Sarjanumero) (kuva 12). 
 

Voit jatkaa seuraavaan näyttöön valitsemalla  tai palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön 

valitsemalla . 
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Kuva 12 

 
 

Toisella View Analyzer Info (Näytä analysaattorin tiedot) -näytöllä on Ethernet MAC, WiFi 
MAC, Cellular Firmware Version (Matkapuhelimen laiteohjelman versio), IMEI, ja ICCID 
(kuva 13). 
 

Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 
 

Kuva 13 

 

View Message Log (Näytä viestiloki) 

View Message Log (Näytä viestiloki) -näytössä näkyy Error Code (Virhekoodi), Date 
(Päivämäärä) ja Time (Aika) (kuva 14). 
 

Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 
 
Kuva 14 
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Manage Users (Käyttäjien hallinta) 

 

Add User (Lisää käyttäjä) 

Käyttäjän voi lisätä valitsemalla  Add User (Lisää käyttäjä) -näytöllä (kuva 15). 
 
Syötä käyttäjätunnus näytön näppäimistöllä tai viivakoodinlukijalla. Käyttäjätunnuksen tulee 
sisältää vähintään 4 numeroa. 
 
Valitse käyttäjätyyppi valitsemalla Operator (Laitteenhoitaja) tai Supervisor (Valvoja). 
 
Anna uuden käyttäjän nimi näytön näppäimistöllä. 
 

Kirjaimen voi poistaa painamalla näppäimistön -painiketta. 
 

-painiketta painamalla voi milloin tahansa peruuttaa kaikki edelliset muutokset ja 
palauttaa nimen edelliseen asetukseen. 
 
Kun nimi on luotu, paina . 
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Kuva 15 

 

Muokkaa käyttäjää 

Valitse käyttäjä koskettamalla mihin tahansa kohtaan rivillä ja valitse sitten . Muokkaa 
käyttäjän tietoja näytön näppäimistöllä (kuva 16). 
 

Kuva 16 

 
 

Kun tiedot on annettu, paina . 

Poista käyttäjä 

Valitse käyttäjä koskettamalla mihin tahansa kohtaan rivillä ja poista sitten käyttäjä 
valitsemalla  (kuva 17). Tätä toimenpidettä ei voi perua. Jos käyttäjä poistetaan 
vahingossa, lisää käyttäjä takaisin edellä kuvatulla tavalla. 
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Kuva 17 

 
 

 

Export, Import, Delete (Vie, tuo, poista) 

 

Vie, tuo tai poista tietotyyppejä 

Valvojat voivat viedä, tuoda tai poistaa tietoja joko USB-tikulta tai laitteesta (kuva 18). Sofia 
2:n kanssa voidaan käyttää useimpia tavanomaisia USB-tikkuja. 
 

Huom: Käyttäjien maksimimäärä on 1000. 
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Kuva 18 

 

Asetusten vieminen USB-tikulle 

Valvojat voivat viedä yhden Sofia 2:n asetukset ja tuoda ne toiseen Sofia 2:een. 
 

Ensimmäisessä kentässä valitse Export (Vie) käyttämällä  tai .  
 

Seuraavassa kentässä valitse Asetukset käyttämällä  tai .  
 
Työnnä USB-tikku sisään ja valitse , valitse sitten  viedäksesi Sofia 2:n asetustiedot. 
Kun tämä on tehty, USB-tikku voidaan poistaa turvallisesti. 
 
Sofia 2 -laitetta kloonattaessa kaikki käyttäjät siirtyvät sen mukana. Käyttäjähistoriaa, erän 
tilaa sekä QC-tietoja ja testien tietoja ei siirretä. 

Asetusten tuominen USB-tikulle 

Jotta voit ladata Sofia 2:n asetukset toiseen Sofia 2:een, laita USB-porttiin ”pää-Sofia 2:n” 
tikku, joka sisältää haluamasi kloonattavat tiedot. 
 

Ensimmäisessä kentässä valitse Import (Tuo) käyttämällä  tai .  
 

Seuraavassa kentässä valitse Asetukset käyttämällä  tai .  
 
Varmista, että  on valittu, ja valitse sitten  tuodaksesi Sofia 2 -asetustiedot. Kun tämä 
on tehty, USB-tikku voidaan poistaa turvallisesti. 

Sofia 2:n laiteohjelmisto ja koemenetelmät 

Quidel saattaa toisinaan julkaista päivityksiä laiteohjelmistoon ja koemenetelmiin Sofia 2:n 
toimivuuden parantamiseksi. Käyttäjät voivat varmistaa, että heidän Sofia 2 -laitteellaan on 
uusin laiteohjelmisto ja koemenetelmät kirjautumalla tilille ja rekisteröimällä Sofia 2:nsa 
osoitteessa myquidel.com. Sivuston ohjeita noudattamalla valvojat voivat asentaa 
päivityksiä USB-tikulta. Lisätietoja löytyy osoitteesta myquidel.com. 

Laiteohjelmiston tuominen USB-tikulta 

Työnnä sisään USB-tikku, joka sisältää asennettavan laiteohjelman. 

Huomautus: Kun asetuksia tuodaan yhdestä Sofia 2:sta toiseen, potilas- ja QC-tulokset 
poistetaan tulevasta Sofia 2:sta. 
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Ensimmäisessä kentässä valitse Import (Tuo) käyttämällä  tai .  
 

Seuraavassa kentässä valitse Firmware (Laiteohjelmisto) käyttämällä  tai .  
 
Varmista, että  on valittu, ja tuo sitten Sofia 2 -laiteohjelmisto valitsemalla . Sofia 2 
suorittaa asennuksen itse ja käynnistyy sitten normaalissa aloitusnäytössä. Kun tämä on 
tehty, USB-tikku voidaan poistaa turvallisesti. 

Koemenetelmien tuominen USB-tikulta 

Työnnä sisään USB-tikku, joka sisältää asennettavan koemenetelmän. 
 

Ensimmäisessä kentässä valitse Import (Tuo) käyttämällä  tai .  
 

Seuraavassa kentässä valitse Koemenetelmät käyttämällä  tai .  
 
Varmista, että  on valittu, tuo sitten Sofia 2 -koemenetelmät valitsemalla . Sofia 2 
suorittaa itse asennuksen ja palaa aikaisemmalle näytölle. Kun tämä on tehty, USB-tikku 
voidaan poistaa turvallisesti. 

Kielitiedostojen tuominen USB-tikulta 

Työnnä sisään USB-tikku, joka sisältää asennettavan kielitiedoston. 

Ensimmäisessä kentässä valitse Import (Tuo) käyttämällä  tai .  
 

Seuraavassa kentässä valitse Language Files (Kielitiedostot) käyttämällä  tai .  
 
Varmista, että  on valittu, ja tuo sitten Sofia 2 -kielitiedostot valitsemalla . Sofia 2 
suorittaa itse asennuksen ja palaa aikaisemmalle näytölle. Kun tämä on tehty, USB-tikku 
voidaan poistaa turvallisesti. 
 
 

Potilasnäytteiden testaaminen 

 
 
Run Test (Suorita testi) -näyttöä voidaan myös käyttää useimmilla näytöillä valitsemalla . 

Käyttäjätunnuksen syöttäminen 

Käyttäjätunnus voidaan syöttää viivakoodinlukijan avulla tai manuaalisesti näytön 
näppäimistöllä. 
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Valitse kenttä User ID (Käyttäjätunnus) Run Test (Suorita testi) -näytöllä. Lue 
viivakoodinlukijalla (kuva 19) viivakoodi käyttäjän henkilöllisyyskortista tai syötä tiedot 
manuaalisesti Sofia 2:n näytön näppäimistöllä. 

Potilastunnuksen syöttäminen 

Potilastunnus voidaan syöttää viivakoodinlukijan avulla tai manuaalisesti näytön 
näppäimistöllä. 
 
Valitse kenttä Patient ID (Potilastunnus) Run Test (Suorita testi) -näytöllä. Lue 
viivakoodinlukijalla (kuva 19) potilastunnuksen viivakoodi potilastiedoista tai syötä tiedot 
manuaalisesti Sofia 2:n näytön näppäimistöllä. 
 

Kuva 19 

 

Tilausnumeron syöttäminen, jos olennaista 

Tilausnumero voidaan syöttää viivakoodinlukijan avulla tai manuaalisesti näytön 
näppäimistöllä. 
 
Valitse Run Test (Suorita testi) -näytöllä kenttä Order Number (Tilausnumero). Lue 
viivakoodinlukijalla tilausnumeron viivakoodi potilaan testin tilauksesta tai muusta lähteestä 
tai syötä tiedot manuaalisesti Sofia 2:n näytön näppäimistöllä. 

Kehitystilan muuttaminen 

Valitse kehitystila: WALK AWAY (POISTU) tai READ NOW (LUE NYT) (Kuvaus WALK AWAY 
(POISTU)- ja READ NOW (LUE NYT) -kehitystiloista on sivulla 11). 

Nykyinen kehitystila näkyy korostettuna Order Number (Tilausnumero) -kentän alapuolella 
(Kuva 20). Jos korostettu tila on haluttu tila, muutoksia ei tarvitse tehdä. 

  

TÄRKEÄÄ: Katso kunkin yksittäisen testin osalta koekohtaisesta pakkausselosteesta 
ohjeet testikasettien valmisteluun potilasnäytteillä. 
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Kuva 20 

 
 

Testimenettely 

Jatka WALK AWAY (POISTU) -kehitystilassa suoraan seuraaviin vaiheisiin heti kun 
potilasnäyte on käsitelty ja lisätty testikasettiin. Älä anna testikasetin kehittyä Sofia 2:n 
ulkopuolella. 
 
Jos olet READ NOW (LUE NYT) -kehitystilassa, muista ennen seuraavaan vaiheeseen 
jatkamista ajastaa manuaalisesti potilasnäytteen testikasetin testin kehittyminen Sofia 2:n 
ulkopuolella huoneenlämmössä vaadituksi ajaksi (kuten määritelty koekohtaisessa 
pakkausselosteessa). 
 
Jos haluat tarkastella lisätietoja kahdesta kehitystilasta Run Test (Suorita testi) -näytöltä, 

valitse . Voit palata Run Test (Suorita testi) -näytölle ponnahdusikkunasta valitsemalla . 
 

Paina  

Kun tunnustiedot on annettu ja kehitystila on valittu, siirry seuraavalle näytölle painamalla 

. 
 
Jos Virenan määritykset on tehty, käyttäjä siirtyy Patient Information (Potilastiedot) -
näytölle, jossa voidaan antaa lisää potilastietoja. 
 
Jos kohta Age Required (Ikä pakollinen) on asetettu arvoon Yes (Kyllä), käyttäjää pyydetään 
antamaan potilaan ikä ennen jatkamista. Lisätietoja on sivulla 21 kohdassa Virena Settings 
(Virenan asetukset). 
 

Siirry seuraavaan näyttöön painamalla  ja vedä Sofia 2:n luukku auki varovasti. 

 
Laita testikasetti luukkuun ja sulje luukku varovasti (kuva 21). 
 
  

Huomautus: Jos Virenan asetuksia ei ole tehty, käyttäjä siirtyy suoraan luukun 

sisäänvientiä koskevalle näytölle painettuaan . 
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Kuva 21 

 
 
Kun luukku on suljettu, Sofia 2 käynnistyy automaattisesti ja näyttää etenemisen näytöllä. 

Potilastestien tulokset 

Kun testi on valmis, Sofia 2:n näytöllä näkyvät sekä potilasnäytetestien että sisäisen 
menettelyvalvonnan tulokset ja ne tallennetaan automaattisesti laitteeseen. 
 
Asetuksista riippuen tulokset voidaan myös voidaan säilyttää pilvessä Virenaa käyttäen tai 
lähettää LIS-järjestelmään. 
 

Tulokset voidaan myös tulostaa liitetylle tulostimelle valitsemalla .  
 
Katso koekohtaisesta pakkausselosteesta tietoja yksittäisten testien tulkitsemisesta. 

 
Jos menettelyvalvonnan tulos on , suorita testi uudelleen uudella potilasnäytteellä ja 

uudella testikasetilla. Voit ajaa toisen potilasnäytteen valitsemalla , jolloin palaat Run Test 

(Suorita testi) -näytölle. 

Huom: Kun yksittäisen testikasetin tulokset on luotu, Sofia 2 ei hyväksy kyseistä kasettia 
enää toista kertaa. 
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Review Data (Tietojen tarkastelu)  

 

Tarkastele potilastuloksia 

Potilastulokset sisältävät tietueet edellisistä suoritetuista potilastesteistä.  
 
Missä tahansa potilastulosten luettelossa voidaan näyttää yksityiskohtaiset tulokset 
korostamalla näytettävä tulos (kuva 22). 
 

Kuva 22 

 
 
Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 

Tarkastele QC-tuloksia 

QC-tulokset sisältävät tietueet edellisistä suoritetuista laadunvalvontatesteistä (positiivinen 
ja negatiivinen kontrolli).  
 
Laitteenhoitaja pystyy paikantamaan QC-tulosten tiedot samalla tavalla kuin potilastestien 
tuloksetkin (kuva 23). 
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Kuva 23 

 
 
Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 

Tarkastele kalibroinnin tuloksia 

Sofia 2:n kalibrointitulokset sisältävät tietueet edellisistä suoritetuista kalibrointitesteistä. 
 
Suoritettujen kalibrointien luettelo tulee näkyviin (kuva 24). 
 
Kuva 24 

 
 
Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 

View Lot Status (Näytä erän tila) 

QC Lot Status (Laaduntarkastuksen erän tila) 
Laaduntarkastuksen erän tila näyttää laaduntarkastuspakkaukset/kokeiden erät ja niiden 
viimeiset käyttöpäivät. Sofia 2 tallentaa nämä tiedot, kun suoritetaan laaduntarkastukset. 
 
Tässä näkyy laaduntarkastusmenettelyn käsittelemien pakkausten/erien luettelo viimeisine 
käyttöpäivineen. 
 
Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 

Tarkastele koemenetelmiä 

Tässä näytetään asennettujen koetyyppien luettelo ja ladattu versionumero. 
 

Voit palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla . 
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Run QC (Laaduntarkastuksen suorittaminen) 

 
 

Ulkoinen laadunvalvonta (QC) voidaan testata, jotta varmistetaan, että koekohtaiset 
reagenssit, testikasetit ja koemenettelyt toimivat oikein. 
 
Voidaksesi suorittaa ulkoiset kontrollit, katso jokaisen yksittäisen testin ohjeet 
koekohtaisesta pakkausselosteesta.  

QC Results (QC-tulokset) 

Kun QC-ajo on suoritettu loppuun, järjestelmässä näkyy joko hyväksytty tulos, , tai hylätty 

tulos, .  
 
Voit suorittaa QC-prosessin loppuun ja palata Run Test (Suorita testi) -näyttöön valitsemalla 

. 
 
Jos QC-kontrolleja ei hyväksytä, toista ulkoisten kontrollien testausprosessi tai ota yhteyttä 
valvojaan tai Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 1517 (Yhdysvalloissa) 
saadaksesi apua ennen potilasnäytteiden testaamista. Lisäyhteystietoja on sivulla 3. 
 
 

Run Calibration (Aja kalibrointi) 

 
 
 

Huom: Kun suoritetaan positiivisia ja negatiivisia tarkistuksia kvalitatiivisella testillä, 
positiivinen tarkastus täytyy suorittaa ensin ennen negatiivista tarkastusta. 
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Kalibroinnin tarkastus on pakollinen toiminto, jolla varmistetaan laitteen optimaalinen 
suorituskyky tarkistamalla Sofia 2:n sisäinen optiikka ja toiminnot. 
 
TÄRKEÄÄ: Kalibroinnin tarkastus tulee suorittaa 30 päivän sisällä ennen potilasnäytteiden 
testausta. 
 
Katso kalibroinnin tarkastuksen tiheys koekohtaisesta pakkausselosteesta. 

Sofia 2:n kalibroinnin tarkastuksen suorittaminen 

Käytä kalibroinnin tarkastukseen erityistä Sofia 2:n mukana toimitettua kalibrointikasettia. 
Uusia kalibrointikasetteja saa ottamalla yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen.  
 
Aseta kalibrointikasetti kehotettaessa Sofia 2:een ja sulje luukku varovasti. Sofia 2 suorittaa 
kalibroinnin tarkastuksen automaattisesti. 
 
Kun kalibrointi on valmis, palaa Suorita testi -näyttöön valitsemalla . 
 

Tärkeää: Säilytä kalibrointikasettia käyttökertojen välillä sen mukana 
toimitetussa säilytyspussissa huoneenlämmössä (15–30 °C). Vääränlainen 
säilytys saattaa vaurioittaa kalibrointikasettia, minkä seurauksena Sofia 2:n 
kalibroinnin tarkastus saattaa epäonnistua. Älä kosketa kalibrointikasetin 
lukuikkunaa, koska tämä voi vaikuttaa tuloksiin. 

Calibration Results (Kalibroinnin tulokset) 

Sofia 2 näyttää tulokset seuraavasti:  tai . Tämä tarkoittaa, että kalibroinnin tarkastus on 
suoritettu.  
 
Kalibroinnin tulokset tallennetaan ja ne voidaan palauttaa Sofia 2:n Review Calibration 
Results (Tarkastele kalibroinnin tuloksia) -toiminnolla Review Data (Tarkastele tietoja) -
valikosta (sivu 32). 

 

 

Send Data (Lähetä tiedot) 

 

Huomautus: Jos kalibroinnin tarkastuksen suoritus epäonnistuu, ilmoita siitä paikan 
päällä olevalle valvojalle tai ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numeroon +800 874 
1517 (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja on sivulla 3. 
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Kun Send Data (Lähetä tiedot) on valittu, näytössä näkyvät seuraavat vaihtoehdot: 
 

◼ Last Result (Viimeisin tulos) 
◼ All Results (Kaikki tulokset) 
◼ Test Connection (Testaa yhteys) 

 
Jos haluat lähettää tiedot manuaalisesti Virenaan, valitse yksi edeltävistä vaihtoehdoista ja 

paina sitten . Jos tiedot lähetettiin onnistuneesti,  tulee näytölle. Jos tietojen lähetys 
epäonnistui, näytölle tulee viesti Send To Virena Error (Virhe lähetettäessä Virenaan). 
Varmista Virenan asetukset ja yritä lähettää tiedot uudelleen. Jos toinenkaan yritys ei 
onnistu, ota yhteyttä tekniseen tukeen. 
 
Jos haluat lähettää tiedot manuaalisesti LIS-järjestelmään, valitse yksi edeltävistä 

vaihtoehdoista ja paina sitten . Jos tiedot lähetettiin onnistuneesti,  tulee näytölle. Jos 
tietojen lähetys epäonnistui, näytölle tulee viesti Send To LIS Error (Virhe lähetettäessä LIS-
järjestelmään). Varmista asetukset ja yritä lähettää tiedot uudelleen. Jos toinenkaan yritys ei 
onnistu, ota yhteyttä tekniseen tukeen. 
 
 

Sammutus 
Sammuta laite painamalla taustaosan virtakytkintä. Laite on täysin sammunut, kun näyttö 
pimenee. 
 
 

Huolto ja puhdistus 

Huolto 

Paristovirta 

Paristojen käyttötarkoitus 
Sofia 2 sisältää ladattavan pariston. Paristo latautuu automaattisesti, kun laite on kytketty 
vaihtovirtalähteeseen. Sofia 2 vaihtaa automaattisesti käyttämään paristoa, kun 
vaihtovirtalähdettä ei ole saatavilla. 
 
Pariston vaihtaminen 
Sofia 2 sisältää toimitettaessa sisäisen ladattavan LiPo-pariston, jonka odotettavissa oleva 
käyttöikä on noin kolme vuotta. 
 
Käytä vain Quidelin toimittamaa Sofia 2:n vaihtoparistoa. 
 
Laitteen toiminnan ja latauksen optimoimiseksi suositellaan, että paristo pidetään 
asennettuna laitteeseen. 

Huom: Sofia 2 on lähetettävä Quidelille, jos huolto on tarpeen. Käyttäjän ei pidä suorittaa 
mitään muita huoltotoimenpiteitä kuin paristojen vaihtaminen sekä ulkopintojen ja 
kasettiluukun puhdistaminen. 
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Ennen pariston vaihtamista varmista, että Sofia 2:ssa ei ole kasettia. Sammuta sitten Sofia 2 
ja irrota se verkkovirrasta. Poista paristopesän kansi laitteen takaosassa. Irrota pariston 
johto ja liu'uta paristo huolellisesti ulos (kuva 25). 
 
Kiinnitä uusi paristo paikalleen ja aseta paristopesän kansi takaisin. Kierrätä tai hävitä 
litiumparisto kaikkien kansallisten ja paikallisten lakien mukaisesti. Vältä tulipalon ja 
räjähdyksen vaaraa: älä polta paristoa tai hävitä sitä polttamalla. Paristoja ei saa hävittää 
yhdyskuntajätteenä. 
 

Sofia 2:n säilyttäminen 

Jos Sofia 2 -instrumentti on tarkoitus säilyttää ja/tai sitä ei ole tarkoitus käyttää pitkään 
aikaan (> 3 kuukautta), irrota laite vaihtovirtalähteestä ja poista paristo. Kun olet valmis 
käyttämään Sofia 2:ta uudelleen, aseta pariston takaisin ja noudata tämän käyttöoppaan 
kohtaa Asennus, käyttöönotto ja käyttö.  
 
Kuva 25 

 

Puhdistus 

 Sähköiskun riskin välttäminen: 
 

◼ Älä pura Sofia 2:ta. Sofia 2 ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. 

◼ Mahdollinen sähköisku: Sammuta Sofia 2 ja irrota se virtalähteestä ennen 
puhdistamista. Älä puhdista portteja laitteen taustaosassa. 

◼ Älä upota Sofia 2:ta nesteeseen, äläkä suihkuta sitä nesteellä. 
◼ Älä puhdista laitteen alapuolta. 
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Sammuta Sofia 2 ja irrota sen virtapistoke ennen puhdistamista. Käytä Sofia 2:n ulkopintojen 
puhdistamiseen pehmeää liinaa ja 70 %:sta alkoholia tai 0,6 %:sta valkaisuliuosta. Älä käytä 
saippuaa tai muita liuoksia alla mainittuja lukuun ottamatta. Pyyhi vain ulkopinnat ja 
kasettiluukku. 

 
Luukun poistaminen puhdistusta varten 
Varmista, että luukussa ei ole kasettia ja irrota Sofia 2 verkkovirrasta. Vedä luukkua 
varovasti auki kunnes se pysähtyy, nosta Sofia 2 sitten ylös ja paina painiketta osoitetulla 
tavalla (kuva 26). Luukku voidaan sitten poistaa. 

 
Kuva 26 

 
Käytä pehmeää liinaa ja 70 %:sta alkoholia tai 0,6 %:sta valkaisuliuosta vain luukun 
puhdistamiseen. ÄLÄ puhdista Sofia 2:n sisäpuolta. ÄLÄ upota luukkua puhdistusliuokseen.  
 
Kun luukku on puhdistettu, työnnä se varovasti paikalleen siten, että luukun kiskot osuvat 
Sofia 2:n vastaaviin uriin (kuva 27).  
 
  

Huomautus: Quidel on todennut seuraavat EPA:n luettelossa mainitut ebolavirusta 
vastaan käytettävät desinfiointiaineet yhteensopiviksi Sofia 2:n kanssa: 
 

• Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Cleaner (EPA-rekisterinro: 56392-7) 

• Clorox Commercial Solutions; Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (EPA-
rekisterinro: 67619-17) 

• Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Wipes (EPA-rekisterinro: 67619-12) 

Huom: Jos tunnet vastusta, älä liu'uta luukkua väkisin. Paina hieman voimakkaammin, 
jotta kieleke vapautuu. 
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Kuva 27 

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

Liite A Tekniset tiedot 

Sofia 2 

Mitat 22 cm syvä x 12 cm leveä x 12 cm korkea 

Paino 2 naulaa (1 kg) 

Virransyöttöteho 
100–240 VAC, 50/60 Hz, itsekytkeytyvä  

(Yhdysvallat/kansainvälinen), enint. 2,93 ampeeria 

Sofia 2:n teho 7,5V DC  2,5 A 

Vaihdettava paristo Ladattava LiPo-paristo 

Näyttö 4 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö 

LAN-käyttöliittymä RJ45-sähköliitin 

Käyttölämpötila 15–30 °C / 59–86 °F 

Käytönaikainen ilmankosteus 20–85 % suhteellinen kosteus, ei-tiivistyvä 

Käytönaikainen korkeus 

merenpinnasta 
Enintään 2000 m 

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

Kuljetus- ja säilytyskosteus 20–85 % suhteellinen kosteus, ei-tiivistyvä 

Potilastestien tulosten tallennus enintään 1,000 testiä 

Laaduntarkastustulosten 

tallennus 
enintään 200 tulosta 

Kalibroinnin tulosten tallennus enintään 200 tulosta 

Käyttäjien tallennus Enintään 1000 käyttäjää 
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Seuraavat viivakoodit on määritetty toimitushetkellä: 
 
1D-viivakoodit: 

◼ UPC-A ◼ CODE 39 

◼ UPC-E ◼ CODE 93 JA 93i 

◼ EAN – 13 WITH EXTENDED COUPON CODE ◼ CODE 128 

◼ CODABAR ◼ GS1 DATABAR 

◼ INTERLEAVED 2 OF 5 
 

 

2D-viivakoodit: 

◼ DATA MATRIX 

◼ AZTEC CODE 

◼ QR CODE 

 

Liite B Analysaattorin optimaalinen sijoittaminen 
◼ Älä pinoa analysaattoreita päällekkäin. 

◼ Älä aseta analysaattoria lämmönlähteen lähelle. 

◼ Jätä Sofia 2 -analysaattorien väliin vähintään 6 tuumaa (15 cm) tilaa. 

◼ Älä aseta analysaattoria seinän tai muun pinnan lähelle, joka minimoisi 
ilmanvaihdon. Tämä koskee myös laitteen takana olevaa tilaa. 

 

Liite C Järjestelmän vianmääritys 

Virheviestit 

Huomautus: Alla oleva taulukko kuvaa virheviestejä, joita voi näkyä Sofia 2 -laitetta 
käytettäessä. Jos ongelma ei ratkea vianmäärityksen jälkeen, merkitse virheviesti ylös ja ota 
yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen. Virheviesti auttaa teknistä tukea ongelman 
diagnoimisessa. 
 

TUNNUS Näkyvä teksti Toimenpide 

1 Unexpected error (Odottamaton 

virhe). 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

2 User ID must be entered. 

(Käyttäjätunnus on annettava.) 

Jatkamiseen tarvitaan hyväksyttävä 

käyttäjätunnus. 

3 Patient ID must be entered. 

(Potilastunnus on annettava.) 

Jatkamiseen tarvitaan potilastunnus. 

4 Invalid User ID. (Käyttäjätunnus ei 

ole hyväksyttävä.) 

Jatkamiseen tarvitaan hyväksyttävä 

käyttäjätunnus. 
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TUNNUS Näkyvä teksti Toimenpide 

5 Removable storage is missing or not 

writable. Please insert a USB storage 

device and try again. (Poistettavissa 

oleva muistilaite puuttuu tai siihen 

ei voi kirjoittaa. Työnnä sisään USB-

muistilaite ja yritä uudelleen.) 

Työnnä sisään USB-tikku. 

6 Kit Lot ID must be entered 

(Pakkauksen erän tunnus on 

annettava). 

Anna pakkauksen erän numero. 

7 File write failed. (Tiedoston kirjoitus 

epäonnistui.) 

Vaihda USB-tikku uuteen. 

8 Current temperature out of range of 

assay or system. (Nykyinen lämpötila 

kokeen tai järjestelmän alueen 

ulkopuolella.) 

Sallittu lämpötila-alue on 15–30 °C / 

59–86 °F. 

9 Printing error. (Tulostusvirhe.) Tarkista yhteys tulostimeen. 

10 Invalid QC Card barcode. (QC-kortin 

viivakoodi hylätty.) 

Tarkista QC-kortti tai lue se uudelleen. 

11 Printer not found. (Tulostinta ei 

löydy.) 

Tarkista yhteys tulostimeen. 

12 Unreadable Cassette barcode. 

(Kasetin viivakoodia ei voida lukea.) 

Varmista, että kasetti on työnnetty 

sisään oikein ja että viivakoodissa ei 

ole merkintöjä. 

13 Cassette not valid for current test. 

(Kasetti ei ole hyväksyttävä 

nykyiselle testille.) 

Suorita testi uudelleen käyttäen oikean 

laitetyypin kasettia. 

14 Assay Method File unavailable for 

supplied Cassette. (Kokeen 

menetelmätiedosto ei saatavilla 

toimitetulle kasetille.) 

Testaa vain hyväksyttyjen Sofia 2 -

kokeiden kanssa. 

15 Cassette cannot be reused. (Kasettia 

ei voi käyttää uudelleen.) 

Käytä testikasettia, jota ei ole käytetty 

aiemmin. 

16 Cassette drawer is open, unable to 

read barcode. (Kasettiluukku on 

auki, viivakoodia ei voi lukea.) 

Sulje luukku ja jatka testillä. 

17 Barcode scanning in progress. 

(Viivakoodin luku meneillään.) 

Odota, kunnes viivakoodin luku on 

suoritettu loppuun. 
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TUNNUS Näkyvä teksti Toimenpide 

18 Cassette is past the expiration date. 

Please retest with a non-expired 

Cassette. (Kasetin viimeinen 

käyttöpäivä on ylitetty. Suorita testi 

uudelleen kasetilla, joka ei ole 

vanhentunut.) 

Suorita testi uudelleen kasetilla, joka ei 

ole vanhentunut. 

19 Calibration period has expired and 

the instrument is locked until 

Calibration has been successfully 

completed. (Kalibrointijakso on 

vanhentunut ja laite on lukittu, 

kunnes kalibrointi on suoritettu 

onnistuneesti.) 

Kalibroi Sofia 2. 

20 Cassette barcode is invalid, missing 

or unreadable. (Kasetin viivakoodi 

on virheellinen, se puuttuu tai se on 

lukukelvoton.) 

Suorita testi uudelleen kasetilla, jonka 

viivakoodi on kelvollinen. 

21 Data could not be successfully 

exported. (Tietojen vienti 

epäonnistui.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

22 Data could not be successfully 

imported. (Tietojen tuonti 

epäonnistui.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

23 User ID already exists. 

(Käyttäjätunnus on jo olemassa.) 

Valitse toinen käyttäjätunnus. 

24 QC Card is past the expiration date. 

(QC-kortin viimeinen käyttöpäivä on 

mennyt). 

Suorita testi uudelleen QC-kortilla, joka 

ei ole vanhentunut. 

25 There was an error performing the 

upgrade. Please reboot and try 

again. (Päivitysvirhe. Käynnistä laite 

uudelleen ja yritä uudelleen.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

26 User Name contains invalid 

characters. (Käyttäjänimi sisältää 

virheellisiä merkkejä.) 

Anna käyttäjänimi, jossa on enintään 

20 merkkiä. 

27 Language file could not be 

successfully loaded (Kielitiedoston 

lataaminen epäonnistui.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

28 Loading Assay Method failed. 

(Koemenetelmän lataaminen 

epäonnistui.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

29 Log file could not be successfully 

exported. (Lokitiedoston vienti 

epäonnistui.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 
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TUNNUS Näkyvä teksti Toimenpide 

30 Battery is low. Please plug in to AC 

power before running another test. 

(Pariston virta on vähissä. Liitä 

vaihtovirtalähteeseen ennen 

seuraavan testin suorittamista.) 

Liitä Sofia 2 vaihtovirtalähteeseen tai 

vaihda paristo ennen seuraavan testin 

suorittamista.  

31 Calibration Failed. (Kalibrointi 

epäonnistui.) 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

32 Power On Self-Test error. 

(Käynnistyksen itsetestausvirhe.) 

Puhdista luukku, mukaan lukien kaksi 

sirua luukun kummalla tahansa 

puolella, käynnistä instrumentti 

uudelleen ja yritä uudelleen.  

Jos tilanne ei korjaudu, lopeta käyttö ja 

ota yhteyttä tekniseen tukeen.  

33 Supervisor ID should have between 

4-12 characters. (Valvojan 

tunnuksessa tulee olla 4–12 

merkkiä.) 

Tarkasta valvojan tunnus ja syötä se 

uudelleen. 

34 Last Supervisor cannot be changed. 

(Viimeistä valvojaa ei voi muuttaa.) 

Luo korvaava valvoja tai aseta uusi 

oletusvalvoja ennen käyttäjätilan 

muuttamista. 

35 Stray light or wrong Calibration. 

(Virheellinen valo tai väärä 

kalibrointi.) 

Käynnistä Sofia 2 uudelleen, ja jos 

ongelma toistuu, ota yhteyttä 

tekniseen tukeen. 

36 Invalid Operator Number. (Väärä 

laitteenhoitajanumero.) 

Syötä hyväksytty 

laitteenhoitajanumero (eli ei saa olla 

duplikaatti tai pitempi kuin 20 

numeroa). 

37 Logged-in User cannot be deleted. 

(Sisäänkirjautunutta käyttäjää ei voi 

poistaa.) 

Kirjaa käyttäjä ulos ja kirjaudu sisään 

toisena käyttäjänä ennen poistamista. 

38 Logged-in User cannot be changed 

to an Operator. (Sisäänkirjautunutta 

käyttäjää ei voi muuttaa 

laitteenhoitajaksi.) 

Kirjaa käyttäjä ulos ennen käyttäjätilan 

muuttamista. 

39 Mains power must be supplied to 

upgrade. (Päivitys edellyttää 

verkkovirtaa.) Liitä 

vaihtovirtalähteeseen ja yritä 

uudelleen. 

Liitä Sofia 2 vaihtovirtalähteeseen 

ennen laiteohjelmiston päivittämistä. 

40 USB storage device does not contain 

a valid upgrade file. (USB-muistilaite 

ei sisällä hyväksyttyä 

päivitystiedostoa.) 

Varmista, että oikea laiteohjelmiston 

päivitystiedosto on ladattu osoitteesta 

myquidel.com. 
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TUNNUS Näkyvä teksti Toimenpide 

41 There was an error performing the 

upgrade. Please reboot and try 

again. (Päivitysvirhe. Käynnistä laite 

uudelleen ja yritä uudelleen.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

42 Removable storage is missing. Please 

insert a USB storage device with the 

upgrade file and try again. 

(Poistettavissa oleva muistilaite 

puuttuu. Työnnä sisään 

päivitystiedoston sisältävä USB-

muistilaite ja yritä uudelleen.) 

Varmista, että oikeaa USB-tikkua 

käytettiin ja että se asetettiin oikein. 

43 User ID and Operator Number must 

not match. (Käyttäjätunnus ja 

laitteenhoitajan numero eivät voi 

olla samat.) 

Anna tunnusluku, joka on eri kuin 

laitteenhoitajan numero. 

44 User rights are insufficient for this 

function. (Käyttäjän oikeudet eivät 

riitä tälle toiminnolle.) 

Kirjaudu sisään valvojana käyttääksesi 

tätä toimintoa. 

45 Test Connection error 

(Testiyhteysvirhe) 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

46 Unable to apply settings changes, 

previous values retained. (Asetusten 

muutoksia ei voida käyttää, 

aikaisemmat arvot säilytetään.) 

Palaa Settings (Asetukset) -näytölle ja 

yritä käyttää muutoksia uudelleen. 

47 Send to Virena error. (Lähetä 

Virenaan -virhe.) 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

48 Invalid age. (Ikä hylätty.) Anna ikä välillä 1–129. 

49 Invalid study code. (Tutkimuskoodi 

hylätty.) 

Anna tutkimuskoodi, jossa on 1–2 

numeerista merkkiä. 

50 Send to Virena error. (Lähetä 

Virenaan -virhe.) Battery is faulty. 

(Lähetä Virenaan -virhe. Paristo on 

viallinen.) 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

51 Restore Factory Defaults error. 

(Palauta tehdasasetukset -virhe.) 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

52 The operation failed to produce a 

result. (Toiminto ei antanut tulosta.) 

Ota yhteyttä tekniseen tukeen. 

53 USB storage device does not contain 

Assay Methods. (USB-muistilaite ei 

sisällä koemenetelmiä.) 

Varmista, että oikea 

koemenetelmätiedosto on ladattu 

osoitteesta myquidel.com. 

54 Some files were not imported 

successfully. (Joidenkin tiedostojen 

tuonti ei onnistunut.) 

Varmista, että oikeat tiedostot on 

ladattu osoitteesta myquidel.com. 
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