Gebruikershandleiding

Inhoud

Algemene informatie ...........................................................................................................................3
Contactgegevens Quidel ..................................................................................................................3
Structuur hoofdmenu ......................................................................................................................4
Labels en symbolen .........................................................................................................................5
Pictogrammen..................................................................................................................................6
Korte waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen ...................................................8
Veiligheidsmaatregelen ...................................................................................................................8
Inleiding .............................................................................................................................................11
Beoogd gebruik ..............................................................................................................................11
Productbeschrijving .......................................................................................................................11
Kalibratiecontrole en kwaliteitscontrole (QC) ...............................................................................11
Ontwikkelingsmodi ........................................................................................................................12
Systeemonderdelen .......................................................................................................................13
Sofia 2 ........................................................................................................................................13
Extra hulpmaterialen (optioneel) ..............................................................................................13
Gebruikerstypen ............................................................................................................................13
Systeemscherm..................................................................................................................................14
Systeemscherm..............................................................................................................................14
Installeren, instellen en bedienen .....................................................................................................14
De Sofia 2 installeren .....................................................................................................................14
Opstarten .......................................................................................................................................15
Supervisormenu .............................................................................................................................16
Aanmelden als supervisor..........................................................................................................17
Instellingen ................................................................................................................................17
Invoervereisten instellen ...........................................................................................................17
Standaardmodus en Uitschakeltijd instellen .............................................................................17
Kalibratie en kwaliteitscontrole .................................................................................................18
Gegevensbeveiliging ..................................................................................................................18
Andere instellingen ....................................................................................................................18
Netwerkinstellingen.......................................................................................................................20
Ethernetinstellingen ..................................................................................................................20
LIS-instellingen ...........................................................................................................................20
Virena-instellingen .....................................................................................................................21
Virena-verbinding testen ...........................................................................................................22
Statistieken ....................................................................................................................................23
Gegevens analysator bekijken ...................................................................................................23
Berichtenlog bekijken ................................................................................................................24
Gebruikers beheren .......................................................................................................................25
Gebruiker toevoegen .................................................................................................................25
Gebruiker bewerken ..................................................................................................................26
Gebruiker verwijderen ...............................................................................................................26
Exporteren, importeren, verwijderen ...........................................................................................27
Gegevenstypen exporteren, importeren of verwijderen ..........................................................27
Instellingen naar een USB-station exporteren ..........................................................................28
Instellingen van een USB-station importeren ...........................................................................28
Firmware en assaymethoden van de Sofia 2.............................................................................29
Firmware van een USB-station importeren...............................................................................29
Assaymethoden importeren van een USB-station ....................................................................29

Pagina 1 van 47

Taalbestanden importeren van een USB-station ......................................................................29
Test uitvoeren (patiëntmonsters)..................................................................................................30
De gebruikers-ID invoeren .........................................................................................................30
De patiëntcode invoeren ...........................................................................................................30
Het ordernummer invoeren, indien van toepassing .................................................................31
De ontwikkelingsmodus wijzigen ..............................................................................................31
Testprocedure............................................................................................................................32
Druk op ...................................................................................................................................32
Testresultaten van patiënt ........................................................................................................33
Gegevens controleren ...................................................................................................................33
Patiëntresultaten controleren ...................................................................................................33
Kwaliteitscontroleresultaten beoordelen .................................................................................34
Kalibratieresultaten beoordelen ...............................................................................................34
Status van partij bekijken ..........................................................................................................35
Assaymethoden bekijken...........................................................................................................35
Kwaliteitscontrole uitvoeren .........................................................................................................35
Kwaliteitscontroleresultaten .....................................................................................................36
Kalibratie uitvoeren .......................................................................................................................36
Kalibratiecontrole van de Sofia 2 uitvoeren ..............................................................................36
Kalibratieresultaten ...................................................................................................................37
Gegevens verzenden......................................................................................................................37
Uitschakelen ..................................................................................................................................38
Onderhoud en reiniging.................................................................................................................38
Onderhoud .................................................................................................................................38
Batterijvoeding ..........................................................................................................................38
Reiniging ....................................................................................................................................39
Bijlagen ..............................................................................................................................................42
Bijlage A Technische specificaties..................................................................................................42
Sofia 2 ........................................................................................................................................42
Bijlage B Optimaliseren plaatsing analysator ................................................................................43
Bijlage C Systeemproblemen oplossen..........................................................................................43
Foutberichten ............................................................................................................................43

Pagina 2 van 47

Algemene informatie
Contactgegevens Quidel
Neem contact op met de technische ondersteuning van Quidel tussen 07.00 uur en 17.00 uur.
Pacific Time
Tel.:

1 800.874.1517 (in de VS)
1 858.552.1100 (buiten de VS)

Fax:

1 858.552.7905

E-mail:

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

Website:

quidel.com
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Structuur hoofdmenu
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Labels en symbolen
Label/symbool Beschrijving
Fabrikant
In-vitrodiagnostisch medisch hulpmiddel
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
Temperatuurlimiet

Vochtigheidslimiet

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Serienummer
Catalogusnummer
Waarschuwing/Let op

Ultraviolette straling

Potentieel biologisch gevaarlijk
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Pictogrammen
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Korte waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen
 Gebruik de Sofia 2 altijd op een oppervlak dat waterpas en droog is en niet wordt
blootgesteld aan direct zonlicht.
 Plaats of stapel geen spullen boven op de Sofia 2. Houd een ruimte van minimaal 15 cm
vrij rondom de zijkanten en achterkant van de Sofia 2.
 De kalibratiecassette van de Sofia 2 is gevoelig voor licht. Wanneer de cassette niet wordt
gebruikt, dient u hem te bewaren in de ondoorzichtige hoes.
 Schrijf niet op de streepjescode of het cassette-oppervlak.
 Verplaats de Sofia 2 nooit en open de lade niet terwijl een test wordt uitgevoerd.
 Gebruik uitsluitend de voedingsadapter die bij Sofia 2 is geleverd.
 Laat de Sofia 2 niet vallen; dit kan het toestel beschadigen.
 Neem contact op met de technische ondersteuning als het apparaat beschadigd is.
 De Sofia 2 is conform CISPR 11, klasse A ontworpen. In een huishoudelijke omgeving kan
het apparaat radio-interferentie veroorzaken; in dat geval moet u mogelijk maatregelen
treffen om de interferentie te beperken.

Veiligheidsmaatregelen
De Sofia 2 is ontworpen voor een veilige en betrouwbare werking wanneer het apparaat wordt
gebruikt volgens deze gebruikershandleiding. Als de Sofia 2 wordt gebruikt op een wijze die niet in de
gebruikershandleiding wordt aangegeven, kan dit de bescherming die het apparaat biedt aantasten.
Alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen om onveilige
handelingen te vermijden die persoonlijk letsel of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.

Waarschuwing!
Ga als volgt te werk om het risico van een elektrische schok te verkleinen:
 Neem de stekker uit het stopcontact voordat u de Sofia 2 reinigt.
 Sluit het apparaat aan op een goedgekeurd stopcontact.
 Niet onderdompelen in water of reinigingsoplossingen.
 Niet proberen het gesloten deel te openen.

Ultraviolette straling!
Ga als volgt te werk om het risico van uv-blootstelling te verkleinen:
 Niet proberen de Sofia 2 te openen of te demonteren.
 Niet proberen in de Sofia 2 te kijken terwijl het apparaat in bedrijf is.
Als deze waarschuwingen niet in acht worden genomen, wordt de garantie ongeldig.
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Potentieel biologisch gevaarlijk!
Maatregelen om het risico van biologisch gevaarlijk materiaal te verkleinen:
 Voer gebruikte monsters af volgens de landelijke, provinciale en plaatselijke regelgeving.
 Behandel monsters en monsters van patiënten als mogelijk biologisch gevaarlijk materiaal.
 Zorg dat de Sofia 2 gereinigd wordt volgens het deel Onderhoud en reiniging.
 Vraag specifieke training of begeleiding als u geen ervaring hebt met de procedures voor
monsterafname en -hantering.
 Het wordt geadviseerd nitril, latex of andere handschoenen te gebruiken bij het hanteren
van monsters van patiënten.

Let op!
Ga als volgt te werk om het risico van foutieve resultaten te verkleinen:
 De Sofia 2 mag uitsluitend worden bediend door daarvoor opgeleide gebruikers.
 Gebruik de Sofia 2 niet als een foutconditie wordt gemeld die niet verholpen kan worden.
 Raadpleeg voor accurate resultaten de assayspecifieke bijsluiter voor details over
specifieke tests.
 Gebruik het testpakket vóór de houdbaarheidsdatum verstrijkt.
Ga als volgt te werk om het risico van beschadiging van de Sofia 2 te verkleinen:
 De Sofia 2 is bedoeld voor gebruik op een werkblad.
 De Sofia 2 is niet bedoeld om op elkaar te stapelen.
 Belemmer de luchtstroom aan de zijkanten niet.
 Houd minimaal 15 cm ruimte vrij aan alle zijden, ook aan de achterkant van het apparaat.
 De Sofia 2 is niet bestand tegen vocht, extreme luchtvochtigheid of extreme
temperaturen.
 De Sofia 2 is niet bestand tegen zware schokken of sterke trillingen.
 Het apparaat mag niet worden geopend of gedemonteerd.
Als de hierboven vermelde voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen, wordt de
garantie ongeldig.
Ga als volgt te werk om het risico van milieuschade te verkleinen:
 Neem contact op met de technische ondersteuning van Quidel op 1 800.874.1517 om de
Sofia 2 te retourneren of af te voeren. Zie pagina 3 voor meer contactgegevens.
 Reinig de Sofia 2 volgens het deel Onderhoud en reiniging in deze gebruikershandleiding
voordat u het toestel retourneert of afvoert.
 De Sofia 2 moet op een veilige en conforme manier worden afgevoerd. U moet zich aan de
van toepassing zijnde overheids-, provinciale en plaatselijke regelgeving houden om te
verzekeren dat de Sofia 2 niet als huishoudelijk afval wordt afgevoerd. Als u niet zeker
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weet wat de juiste afvoermethoden zijn, neemt u contact op met een gecertificeerde
afvalmakelaar voor advies.
Opmerking: Medische apparatuur die mogelijk in contact is gekomen met potentieel infectieus
materiaal (bijvoorbeeld patiëntmonsters, bloed, serum, enz.), moet op de juiste manier worden
ontsmet voordat de apparatuur wordt afgevoerd of gerecycled.
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Inleiding
Beoogd gebruik
De Sofia 2 is een analysator voor plaatsing op een werkblad die bedoeld is voor gebruik met door
de Quidel Corporation vervaardigde immunofluorescente in-vitrodiagnostische assays in
cassettes. De Sofia 2 is bedoeld voor professioneel en laboratoriumgebruik.
Rx Only
Nadat het monster van de patiënt in de testcassette is geplaatst, wordt de cassette, naar keuze
van de gebruiker, in de Sofia 2 geplaatst voor automatisch getimede ontwikkeling (LATER LEZENmodus) of geplaatst op het werkblad voor handmatig getimede ontwikkeling en vervolgens in
Sofia 2 geplaatst om te worden gelezen (NU LEZEN-modus). De Sofia 2 leest het teststrookje en
meet het fluorescentiesignaal door de resultaten volgens methodespecifieke algoritmes te
verwerken. De Sofia 2 geeft de testresultaten weer.
Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over specifieke tests.

Productbeschrijving
De Sofia 2 gebruikt een fluorescerend label dat wordt verlicht door een ultraviolette (uv) lichtbron
om specifieke resultaten te verkrijgen.
Bij elke test wordt ook een interne procedurecontrolelijn gelezen. Hierdoor wordt verzekerd dat
binnen de testcassette een monsterstroom is opgetreden die een nauwkeurige meting mogelijk
maakt.
De Sofia 2 geeft de resultaten op het scherm weer en slaat deze automatisch op het apparaat op.
Indien dit zo is geconfigureerd, kunnen de resultaten ook naar een aangesloten printer worden
gestuurd of in de cloud met Virena worden opgeslagen.

Kalibratiecontrole en kwaliteitscontrole (QC)
De kalibratiecontrole en de externe kwaliteitscontroletests van de Sofia 2 moeten periodiek
worden uitgevoerd.
 Kalibratiecontrole van de Sofia 2: De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de
interne optische elementen en systemen van de Sofia 2 controleert. Iedere 30 dagen of
minder moet een kalibratiecontrole worden uitgevoerd. Bij de Sofia 2 is een speciale
kalibratiecassette geleverd. Neem voor vervanging van de kalibratiecassette contact op
met de technische ondersteuning van Quidel.
 Externe kwaliteitscontroles: Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over
specifieke tests.
In de delen Kalibratie uitvoeren en Kwaliteitscontrole uitvoeren kunt u de instructies vinden.
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Ontwikkelingsmodi
Wanneer een monster van een patiënt in de testcassette wordt geplaatst, begint dit door het
teststrookje te stromen. De vereiste ontwikkelingstijd is per testtype verschillend. Bepaal aan de
hand van de assayspecifieke bijsluiter de vereiste ontwikkelingstijd van elke test en de vereiste
opslagomstandigheden van de test en de externe controles.
Voor nauwkeurige resultaten is de juiste ontwikkelingstijd nodig.
De Sofia 2 kan in verschillende ontwikkelingsmodi werken. De supervisor en de gebruiker kunnen
de modus aangeven die het beste werkt voor hun werkstroom en het testvolume.
De LATER LEZEN-modus kan de beste modus zijn om één afzonderlijk monster van een patiënt te
lezen, omdat de gebruiker tijdens de ontwikkelingstijd niet bij het apparaat hoeft te blijven. De
Sofia 2 heeft twee verschillende LATER LEZEN-modi: de door de gebruiker geselecteerde LATER
LEZEN-modus en de VERGRENDELDE LATER LEZEN-modus.
 De door de gebruiker geselecteerde LATER LEZEN-modus is wellicht de beste modus om één
afzonderlijk monster van een patiënt te lezen, omdat de gebruiker tijdens de
ontwikkelingstijd niet bij het toestel hoeft te blijven. In deze modus plaatst de gebruiker het
monster van de patiënt in de testcassette en schuift vervolgens onmiddellijk de testcassette
in de Sofia 2. De Sofia 2 laat de testcassette automatisch gedurende de vereiste tijdsduur
(voor elke test voorgeprogrammeerd) ontwikkelen, leest de testcassette, analyseert en
interpreteert de gegevens en geeft automatisch en objectief het testresultaat weer.
Afhankelijk van de test, leest de Sofia 2 de testcassette mogelijk periodiek tijdens de
ontwikkelingstijd en kan een positief resultaat weergeven voordat de testtijd is verlopen.
 De VERGRENDELDE LATER LEZEN-modus kan uitsluitend worden gebruikt als u bent
aangemeld als supervisor. In deze modus is de Sofia 2 vergrendeld in de LATER LEZENontwikkelingstijden voor ALLE assays die op de analysator worden uitgevoerd. De NU LEZENontwikkelingstijden zijn niet beschikbaar wanneer deze standaardmodus is geselecteerd.
De NU LEZEN-modus is wellicht het meest bruikbaar in situaties met een groot volume, omdat de
Sofia 2 snel na elkaar meerdere monsters van patiënten kan lezen. De gebruiker plaatst het
monster van de patiënt in de testcassette. De gebruiker houdt dan handmatig de
ontwikkelingsduur buiten de Sofia 2 bij. Dit kan op het werkblad worden gedaan met behulp van
een timer. Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over de vereiste ontwikkelingstijd.
Wanneer de ontwikkelingstijd is verstreken, schuift de gebruiker de testcassette in de Sofia 2. De
Sofia 2 begint onmiddellijk te lezen en geeft binnen 1 minuut het testresultaat weer.
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Systeemonderdelen
De volgende systeemonderdelen worden bij de Sofia 2 geleverd:

Sofia 2

 Sofia 2 met oplaadbare batterij
 Voedingsadapter
 Snelstartgids
 Kalibratiecassette

Extra hulpmaterialen (optioneel)
 Dymo LabelWriter 450-printer (onderdeelnr.1752264)
 Dymo-rol met vinyl labels, 2 5/16 inch x 4 inch (onderdeelnr. 30256)
 Reservebatterij
Neem voor extra benodigdheden contact op met de technische ondersteuning van Quidel op
1 800.874.1517 (in de VS). Zie pagina 3 voor meer contactgegevens.
De testverpakkingen voor de Sofia 2, inclusief testcassettes en materialen voor externe
kwaliteitscontroles, worden afzonderlijk geleverd.
Vraag uw Quidel-vertegenwoordiger om een lijst met goedgekeurde assays voor de Sofia 2.

Gebruikerstypen
Gebruikers zonder supervisorrechten hebben toegang tot de volgende functies:

Gebruiker/bediener







De Sofia 2 inschakelen
Kalibratie uitvoeren
Kwaliteitscontrole uitvoeren (externe controles)
Tests uitvoeren met monsters van patiënten
Gegevens controleren (patiënt, kalibratie en kwaliteitscontrole)

Gebruikers met supervisortoegangsrechten kunnen alle volgende functies uitvoeren:

Supervisor

(Moet geldige aanmeldgegevens
hebben voor toegang tot het
supervisormenu.)

 Assaymethoden
importeren
 Gebruikers toevoegen of
verwijderen
 Instellingen exporteren en
importeren
 Sofia 2-firmware bijwerken
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 Taalbestanden importeren
 Berichtenlogs bekijken
 Statistische gegevens
bekijken
 Instellingen wijzigen

Systeemscherm
Systeemscherm
De Sofia 2 heeft een 4-inch kleuren-lcd-scherm voor interactie met de gebruikersinterface
(afbeelding 1).
Afbeelding 1

Aanraakscherm

Streepjescodescanner

Cassettelade

Installeren, instellen en bedienen
De Sofia 2 installeren
 Zet de Sofia 2 op het werkblad. Het apparaat is draagbaar en kan worden verplaatst
naar een geschikte locatie voor het testen. Zorg dat het werkblad stabiel, waterpas
en droog is en geen obstructies bevat. Vermijd direct zonlicht.
 Zorg dat het werkblad voldoende ruimte heeft voor de Sofia 2 en zorg voor een
minimale vrije ruimte van 15 cm rondom de Sofia 2. Er moet ruimte zijn voor
voldoende ventilatie en om de lade van de Sofia 2 te openen en te sluiten en
toegang te krijgen tot de verbindingspoorten op de achterzijde van het apparaat.
 Steek de stekker van de voedingsadapter in de voedingsaansluiting op de achterzijde
van de Sofia 2. Sluit de adapter vervolgens aan op een beschikbaar stopcontact.
 Als u de optionele Dymo-labelprinter gebruikt, sluit u deze via een USB-poort op de
achterkant van de Sofia 2 aan (afbeelding 2).
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Opstarten
Schakel de Sofia 2 in met de aan-uitschakelaar op het achterpaneel (afbeelding 2).
Afbeelding 2

Aan-uitschakelaar
USB-poorten (2)

Batterijvak

RJ45
Voedingsaansluiting

De Sofia 2 geeft voortgang op het opstartscherm aan en voert een zelftest bij inschakelen
uit. Na voltooiing van de opstartcyclus, geeft de Sofia 2 het scherm Test uitvoeren weer
(afbeelding 3) en is klaar voor gebruik.
Afbeelding 3

Wanneer de Sofia 2 de eerste keer wordt ingeschakeld, vraagt de Sofia 2 de gebruiker om
de postcode in te voeren van de locatie waar het apparaat zich bevindt (afbeelding 4).
Selecteer
om te bevestigen en door te gaan naar het volgende scherm.
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Afbeelding 4

Voordat de Sofia 2 voor de eerste keer wordt gebruikt, moet een kalibratiecontrole worden
uitgevoerd (afbeelding 5). De standaardsupervisorcode (1234) wordt gebruikt voor de
kalibratiecontrole.
Afbeelding 5

Supervisormenu
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Aanmelden als supervisor
Via het supervisormenu heeft de supervisor toegang tot aanvullende functies en
beveiligingsopties, afhankelijk van de werkomgeving en de locatie van de Sofia 2.

Instellingen
Het menu Instellingen is toegankelijk door aanmelding als de supervisor. De Sofia 2 wordt
door de fabrikant geleverd met een standaardsupervisoraanmeldcode. Deze code moet
worden gewijzigd tijdens de eerste installatie van de Sofia 2 op de klantlocatie.
De standaardsupervisorcode is 1234.
Opmerking: Als de standaardcode is gewist en alle andere supervisorcodes zijn zoekgeraakt
of vergeten, kunt u de technische ondersteuning van Quidel bellen om een tijdelijke
supervisorcode voor 1 dag te krijgen, waarmee de gebruiker een nieuwe supervisorcode
kan instellen. Neem voor assistentie contact op met de technische ondersteuning van
Quidel op 1 800.874.1517 (in de VS). Zie pagina 3 voor meer contactgegevens.

Invoervereisten instellen
Door de invoervereisten in te stellen, kan de supervisor controleren welke gegevens moeten
worden verstrekt voordat een test wordt uitgevoerd.
Opmerking: De gebruikers-ID en het ordernummer kunnen worden ingesteld als Vereist
of Optioneel. De patiëntcode kan worden ingesteld als Vereist, Optioneel of
Uitgeschakeld. Wanneer de instelling Vereist is, moeten de velden worden ingevuld
voordat de gebruiker een patiënttest kan uitvoeren.
Wanneer aan de invoervereisten is voldaan, gaat u door naar Standaardmodus en
Uitschakeltijd instellen met behulp van .

Standaardmodus en Uitschakeltijd instellen
Standaardmodus
Wanneer de supervisor de Sofia 2 op een bepaalde standaardmodus instelt, wordt dit de
normale werkmodus, tenzij deze wordt gewijzigd.
Selecteer de LATER LEZEN-, NU LEZEN- of VERGRENDELD LATER LEZEN-ontwikkelingsmodus.
Uitschakeltijd na inactiviteit
De uitschakeltijd na inactiviteit stelt de tijdsduur in die resteert voor een gebruikers-ID als
aangemeld en actief als gebruiker tijdens het uitvoeren van verschillende tests en
activiteiten. Wanneer de uitschakelperiode is verstreken, moet de gebruiker zijn/haar
codenummer opnieuw invoeren.
Gebruik het toetsenblok op het scherm om het aantal minuten van 1-20 in te voeren voor
de uitschakelperiode. Druk op
om de wijzigingen te bevestigen en naar het scherm Test
uitvoeren terug te keren.
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Kalibratie en kwaliteitscontrole
Kalibratieherinnering
Voer via het toetsenblok op het scherm het aantal dagen in voor het
kalibratieherinneringsinterval van 2-30 dagen Wanneer het geselecteerde aantal dagen tot
de vereiste kalibratie resteert, wordt de herinnering weergegeven naast het
menupictogram op het scherm Test uitvoeren. Druk
op om de wijzigingen te bevestigen
en naar het scherm Test uitvoeren terug te keren.

Gegevensbeveiliging
In het scherm Gegevensbeveiliging kan de supervisor het aantal patiëntresultaten selecteren
dat op de Sofia 2 blijft opgeslagen. De supervisor kan ook kiezen of de patiëntgegevens samen
met de testgegevens op een aangesloten USB-station worden opgeslagen.
Gebruik het toetsenblok op het scherm om in het veld Opgeslagen patiëntgegevens het
aantal (1-1000) patiëntresultaten in te voeren dat op het apparaat wordt opgeslagen.
Selecteer Aan of Uit in het veld Patiëntgegevens naar USB opslaan. Indien ingesteld op Aan
worden de patiëntgegevens samen met de testrecords opgeslagen wanneer ze worden
geëxporteerd naar een aangesloten USB-station. Een USB-station moet worden geplaatst
voordat een test wordt uitgevoerd om het resultaat ervan op te slaan. Druk op
om de
wijzigingen te bevestigen en naar het scherm Test uitvoeren terug te keren.

Andere instellingen
Centrumnaam en postcode instellen
In de instellingen Centrumnaam en Postcode worden de naam en locatie van de kliniek, het
ziekenhuis, het laboratorium of de dokterspraktijk ingesteld waar de Sofia 2 wordt gebruikt.
Gebruik het toetsenblok op het scherm om in het veld Centrumnaam de naam in te voeren
van de locatie; gebruik hiervoor ten hoogste 20 tekens en/of spaties.
Om een letter te verwijderen, drukt u op het toetsenblok op

.

Wanneer u, ongeacht wanneer, op drukt, worden de wijzigingen geannuleerd en keert de
centrumnaam terug naar de eerdere instelling.
Gebruik het toetsenblok op het scherm om in het veld Postcode de 5-cijferige postcode in te
voeren. De juiste postcode voor de faciliteit moet in MyVirena worden ingevoerd om de
Virena te kunnen configureren zoals op pagina 19 wordt beschreven.
Wanneer de centrumnaam en postcode zijn ingevuld, gaat u verder met het instellen van
het geluid via .
Taal instellen
De Sofia 2 kan worden ingesteld om de talen weer te geven die eerder werden geïnstalleerd
vanuit het menu Exporteren, importeren, verwijderen (pagina 27).
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Gebruik of om de juiste taal te selecteren. Deze taal wordt weergegeven wanneer de
gebruiker terugkeert naar het scherm Test uitvoeren.
Wanneer de taal is ingesteld, gaat u door naar Geluid instellen.
Geluid instellen
Door het geluid op de Sofia 2 in te stellen, kan de supervisor het piepgeluid inof
uitschakelen voor kennisgevingen of wanneer een streepjescode wordt gescand.
Wanneer het geluid is ingesteld, gaat u verder met het instellen van de tijd en datum via .
Tijd en datum instellen
Via de optie Tijd kunt u uit twee verschillende tijdsindelingen kiezen om aan de specifieke
vereisten van het land te voldoen.
De gebruiker kan de weergegeven tijdsindeling wijzigen tussen de 12-uursindeling en de 24uursindeling.
Selecteer in het veld 12 uur of 24 uur. Gebruik het toetsenblok op het scherm om de
juiste tijd in te voeren.
Wanneer u de 12-uursindeling selecteert, kiest u ook AM of PM. Wanneer u de 24uursindeling selecteert, zijn de knoppen AM/PM niet actief. Als een ongeldige tijd wordt
toegevoegd, wordt het veld rood gemarkeerd en is
niet beschikbaar.
Via de optie Datum instellen kunt u uit twee verschillende datumindelingen kiezen om aan
de specifieke vereisten van het land te voldoen.
In het veld kan de gebruiker de datumindeling selecteren als mm/dd/jj of dd/mm/jj.
Gebruik het toetsenblok op het scherm om de juiste datum in te voeren. Als een ongeldige
datum wordt toegevoegd, wordt het veld rood gemarkeerd en is
niet beschikbaar.
Druk op
keren.

om de wijzigingen te bevestigen en naar het scherm Test uitvoeren terug te
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Netwerkinstellingen

Ethernetinstellingen
Selecteer Handmatig of DHCP voor IP-adres instellen. Als DHCP is geselecteerd, selecteert u
om de verbinding te testen en terug te keren naar het scherm Test uitvoeren. Als
Handmatig is geselecteerd, drukt u op om verder te gaan naar het volgende scherm.
Gebruik het toetsenblok op het scherm om informatie voor IP-adres, Subnetmasker en
Gateway in te voeren. Druk op om verder te gaan naar het volgende scherm. Gebruik het
toetsenblok op het scherm om informatie voor Primaire DNS en Secundaire DNS in te voeren.
Selecteer
om de verbinding te testen en terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

LIS-instellingen
Gebruik het toetsenblok op het scherm om het LIS IP-adres in te voeren. LIS-poort is van te
voren ingevuld en de gebruiker hoeft verder niets in te voeren (afbeelding 6).
Afbeelding 6
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Druk op om verder te gaan naar het volgende scherm. Selecteer Aan of Uit voor
Automatisch verzenden. Indien ingesteld op Aan, worden de testresultaten automatisch
naar de LIS gestuurd terwijl de tests worden uitgevoerd. Indien ingesteld op Uit, moeten de
testresultaten indien gewenst handmatig naar de LIS gestuurd. Zie het gedeelte Gegevens
verzenden op pagina 35 voor aanvullende informatie. Selecteer
om de configuratie af te
ronden en terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Virena-instellingen
Voordat u de Virena configureert, controleert u of de juiste postcode is ingevoerd bij de
eerste keer opstarten of in het menu Andere instellingen. Zie pagina 17 voor aanvullende
informatie. Op het eerste instellingenscherm van de Virena is de Virena-domeinnaam van
te voren ingevuld en de gebruiker hoeft verder niets in te voeren (afbeelding 7).
Opmerking: De Virena-functionaliteit die gebruik maakt van een draadloze cellulaire
verbinding is momenteel alleen binnen de VS beschikbaar. Buiten de VS moet de Virena
momenteel geconfigureerd worden met een ethernetverbinding.
Afbeelding 7

Druk op om verder te gaan naar het volgende scherm. Selecteer Aan of Uit voor
Automatisch verzenden. Selecteer Aan of Uit voor Resultaten in wachtrij plaatsen
(afbeelding 8). Beide instellingen moeten op Aan zijn ingesteld om resultaten dagelijks naar de
Virena-cloud te verzenden. Na activering van de netwerkcapaciteiten van de Sofia 2, verzendt
de Sofia 2 gegevens die geanonimiseerd zijn conform 45 C.F.R. § 164.514(b)(1) van de Sofia 2
van de klant naar Quidel’s netwerk van beveiligde externe servers op een externe host.
Afbeelding 8
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Druk op om verder te gaan naar het volgende scherm. Selecteer Aan of Uit voor
Patiëntcode verzenden. Selecteer Aan of Uit voor Ordernummer verzenden (afbeelding 9).
Deze informatie wordt uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en wordt niet
doorgegeven, ongeacht de selectie.
Afbeelding 9

Druk op om verder te gaan naar het volgende scherm. Selecteer Ja of Nee voor Leeftijd
vereist (afbeelding 10). Indien ingesteld op Ja, moet de gebruiker de leeftijd van de patiënt
invoeren voordat elke test wordt uitgevoerd. Selecteer Ethernet of Cellulair voor
Verbindingsinterface. Indien ingesteld op Ethernet, moet de gebruiker de
Ethernetinstellingen ook configureren. Zie pagina 18 voor aanvullende informatie.
Afbeelding 10

Selecteer

om de configuratie af te ronden en terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Virena-verbinding testen
De laatste stap van de Virena-configuratie is het testen van de verbinding. Toegang wordt
verkregen via het scherm Gegevens verzenden (pagina 35). Selecteer Verbinding testen en
druk op
om de verbindingstest te beginnen (afbeelding 11). Als de test slaagt, wordt in
het pop-upvenster op het scherm Verbindingstest geslaagd weergegeven. Als de test niet
slaagt, wordt in het pop-upvenster op het scherm Testverbindingsfout weergegeven. Als de
verbindingstest ook na een tweede poging niet slaagt, neemt u contact op met de
technische ondersteuning van Quidel.
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Afbeelding 11

Statistieken

Gegevens analysator bekijken
Het eerste scherm van Gegevens analysator bekijken geeft de firmwareversie, de
hardwareversie, het aantal tests en het serienummer weer (afbeelding 12).
Selecteer om verder te gaan naar het volgende scherm of
scherm Test uitvoeren.
Afbeelding 12
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om terug te keren naar het

Het tweede scherm van Gegevens analysator bekijken geeft de Ethernet MAC, WiFi MAC,
cellulaire firmwareversie, IMEI en ICCID weer (afbeelding 13).
Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Afbeelding 13

Berichtenlog bekijken
Via Berichtenlog bekijken wordt de foutcode met de datum en tijd weergegeven
(afbeelding 14).
Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Afbeelding 14
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Gebruikers beheren

Gebruiker toevoegen
Om een gebruiker toe te voegen, selecteert u
(afbeelding 15).

op het scherm Gebruiker toevoegen

Gebruik het toetsenblok of de streepjescodescanner om de gebruikers-ID in te voeren. De
gebruikers-ID moet uit ten minste 4 cijfers bestaan.
Kies het gebruikerstype door Bediener of Supervisor te selecteren.
Voer de naam van de nieuwe gebruiker in op het toetsenblok op het scherm.
Om een letter te verwijderen, drukt u op het toetsenblok op

.

Wanneer u, ongeacht wanneer, op drukt, worden alle wijzigingen geannuleerd en keert
de naam terug naar de eerdere instelling.
Wanneer de naam is ingevuld, drukt u op

.
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Afbeelding 15

Gebruiker bewerken
Selecteer een gebruiker door de betreffende rij op een willekeurig punt aan te raken en
selecteer vervolgens . Gebruik het toetsenblok op het scherm om de gebruikersinformatie
te bewerken (afbeelding 16).
Afbeelding 16

Wanneer de informatie is ingevuld, drukt u op

.

Gebruiker verwijderen
Selecteer een gebruiker door de betreffende rij op een willekeurig punt aan te raken en
selecteer vervolgens om de gebruiker te verwijderen (afbeelding 17). Deze actie kan niet
ongedaan worden gemaakt. Al een gebruiker onbedoeld is verwijderd, voegt u de gebruiker
opnieuw toe zoals hierboven werd beschreven.
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Afbeelding 17

Opmerking: Maximumaantal gebruikers is 1000.

Exporteren, importeren, verwijderen

Gegevenstypen exporteren, importeren of verwijderen
Supervisors kunnen gegevens exporteren, importeren of verwijderen naar/van een USBstation of het apparaat (afbeelding 18). De meeste standaard-USB-stations kunnen met de
Sofia 2 worden gebruikt.
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Afbeelding 18

Instellingen naar een USB-station exporteren
Supervisors kunnen de instellingen van de ene Sofia 2 exporteren en op een andere Sofia 2
importeren.
Gebruik de

of

in het eerste veld om Exporteren te selecteren.

Gebruik in het volgende veld

of

om Instellingen te selecteren.

Sluit een USB-station aan en selecteer
; selecteer vervolgens
om de instellingsgegevens
van de Sofia 2 te exporteren. Na afloop kunt u het USB-station veilig verwijderen.
Wanneer de Sofia 2 gekloond wordt, worden alle gebruiker overgezet. Gegevens van de
gebruikersgeschiedenis, status van de partij, kwaliteitscontroles en tests worden niet
overgedragen.

Instellingen van een USB-station importeren
Om de instellingen van de ene Sofia 2 op een andere Sofia 2 te importeren, steekt u het
USB-station van de 'hoofd'-Sofia 2 met de instellingen die u wilt dupliceren in het apparaat.
Gebruik de

of

in het eerste veld om Importeren te selecteren.

Gebruik in het volgende veld

of

om Instellingen te selecteren.

Zorg dat
is geselecteerd, selecteer vervolgens
om de instellingsgegevens van de
Sofia 2 te importeren. Na afloop kunt u het USB-station veilig verwijderen.
Opmerking: Wanneer instellingen van de ene Sofia 2 op een andere worden
geïmporteerd, worden patiënt- en andere kwaliteitscontroleresultaten op de
ontvangende Sofia 2 verwijderd.
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Firmware en assaymethoden van de Sofia 2
Van tijd tot tijd kan Quidel bijgewerkte firmware en assaymethoden beschikbaar maken om
de functionaliteit van de Sofia 2 te verbeteren. Gebruikers kunnen verzekeren dat hun
Sofia 2 de meest recente firmware en assaymethoden heeft door zich aan te melden voor
een account en hun Sofia 2 te registreren op myquidel.com. Door de instructies op de site
te volgen, kunnen supervisors updates vanaf een USB-station installeren. Aanvullende
details kunt u vinden op myquidel.com.

Firmware van een USB-station importeren
Plaats het USB-station met de te installeren firmware.
Gebruik

of

in het eerste veld om Importeren te selecteren.

Gebruik in het volgende veld

of

om Firmware te selecteren.

Zorg dat
is geselecteerd, selecteer vervolgens
om de firmware van de Sofia 2 te
importeren. De Sofia 2 voert een zelfinstallatie uit en start vervolgens op met het normale
opstartscherm. Na afloop kunt u het USB-station veilig verwijderen.

Assaymethoden importeren van een USB-station
Plaats het USB-station met de te installeren assaymethoden.
Gebruik

of

in het eerste veld om Importeren te selecteren.

Gebruik in het volgende veld

of

om Assaymethoden te selecteren.

Zorg dat
is geselecteerd, selecteer vervolgens
om de assaymethoden van de Sofia 2
te importeren. De Sofia 2 voert een zelfinstallatie uit en gaat terug naar het vorige scherm.
Na afloop kunt u het USB-station veilig verwijderen.

Taalbestanden importeren van een USB-station
Plaats het USB-station met het te installeren taalbestand.
Gebruik

of

in het eerste veld om Importeren te selecteren.

Gebruik in het volgende veld

of

om Taalbestanden te selecteren.

Zorg dat
is geselecteerd, selecteer vervolgens
om de taalbestanden van de Sofia 2 te
importeren. De Sofia 2 voert een zelfinstallatie uit en gaat terug naar het vorige scherm. Na
afloop kunt u het USB-station veilig verwijderen.
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Test uitvoeren (patiëntmonsters)

Het scherm Test uitvoeren kan op de meeste schermen ook worden geopend door
selecteren.

te

De gebruikers-ID invoeren
De gebruikers-ID kan via de streepjescodescanner of handmatig met het toetsenblok op het
scherm worden ingevoerd.
Selecteer op het scherm Test uitvoeren het veld Gebruikers-ID. Gebruik de
streepjescodescanner (afbeelding 19) om de streepjescode van de identiteitskaart van een
gebruiker te scannen, of voer handmatig de gegevens op het toetsenblok op het scherm van
de Sofia 2 in.

De patiëntcode invoeren
De patiëntcode kan via de streepjescode of handmatig met het toetsenblok op het scherm
worden ingevoerd.
Selecteer op het scherm Test uitvoeren het veld Patiëntcode. Gebruik de
streepjescodescanner (afbeelding 19) om de streepjescode van een patiëntcode van een
patiëntendossier of andere bron te scannen, of voer handmatig de gegevens op het
toetsenblok op het scherm van de Sofia 2 in.
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Afbeelding 19

Het ordernummer invoeren, indien van toepassing
Het ordernummer kan via de streepjescode of handmatig met het toetsenblok op het
scherm worden ingevoerd.
Selecteer op het scherm Test uitvoeren het veld Ordernummer. Gebruik de
streepjescodescanner om de streepjescode van een ordernummer van een aanvraag voor
een patiëntentest of andere bron te scannen, of voer handmatig de gegevens op het
toetsenblok op het scherm van de Sofia 2 in.

De ontwikkelingsmodus wijzigen
Selecteer de gewenste ontwikkelingsmodus: LATER LEZEN of NU LEZEN (zie de beschrijving
van de ontwikkelingsmodi LATER LEZEN en NU LEZEN op pagina 11).
BELANGRIJK: Raadpleeg in de assayspecifieke bijsluiter voor elke test de instructies voor
het gereedmaken van testcassettes met monsters van patiënten.
De huidige ontwikkelingsmodus wordt gemarkeerd onder het veld Ordernummer
(afbeelding 20). Als de gemarkeerde modus de gewenste modus is, zijn er geen wijzigingen
nodig.
Afbeelding 20
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Testprocedure
In de ontwikkelingsmodus LATER LEZEN gaat u rechtstreeks door naar de volgende stappen,
zodra het monster van de patiënt is verwerkt en in de testcassette is geplaatst. Laat de
testcassette niet buiten de Sofia 2 ontwikkelen.
In de ontwikkelingsmodus NU LEZEN moet u eerst bij kamertemperatuur en buiten de
Sofia 2 de testontwikkeling van de testcassette met het monster van de patiënt handmatig
gedurende de voorgeschreven periode timen (zoals aangegeven in de assayspecifieke
bijsluiter), voordat u doorgaat naar de volgende stap.
Selecteer om vanuit het scherm Test uitvoeren toegang te krijgen tot aanvullende
gegevens over de twee ontwikkelingsmodi. Selecteer
om vanuit de pop-up terug te
keren naar het scherm Test uitvoeren.

Druk op
Nadat de code-informatie is ingevoerd en de ontwikkelingsmodus is geselecteerd, drukt u
op om door te gaan naar het volgende scherm.
Als de Virena geconfigureerd is, gaat de gebruiker door naar het patiëntinformatiescherm
waar aanvullende patiëntinformatie kan worden ingevoerd.
Als Leeftijd vereist op Ja is ingesteld, wordt de gebruiker gevraagd de leeftijd van de patiënt
in te voeren alvorens verder te gaan. Raadpleeg het deel Virena-instellingen op pagina 21
voor meer informatie.
Druk op

om naar het volgende scherm te gaan en trek de lade van de Sofia 2 voorzichtig open.

Opmerking: Als de Virena niet geconfigureerd is, gaat de gebruiker rechtstreeks naar het
scherm Cassette plaatsen nadat op is gedrukt.
Plaats de testcassette in de lade en sluit de lade voorzichtig (afbeelding 21).
Afbeelding 21
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Nadat de lade is gesloten, start de Sofia 2 automatisch en geeft de voortgang op het scherm
weer.

Testresultaten van patiënt
Wanneer de test klaar is, worden de resultaten van de patiëntmonstertest(s) en de interne
procedurecontrole weergegeven op het scherm van de Sofia 2 en automatisch op het
apparaat opgeslagen.
De resultaten kunnen ook met Virena in de cloud worden opgeslagen of naar de LIS worden
gestuurd, als dit zo geconfigureerd is.
De resultaten kunnen ook op een aangesloten printer worden afgedrukt door

te selecteren.

Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over de interpretatie van resultaten
van specifieke tests.
Opmerking: Zodra de resultaten voor een individuele testcassette zijn gegenereerd,
accepteert de Sofia 2 die testcassette niet voor een tweede keer.
Als de procedurecontrole is, herhaalt u de test met een nieuw monster van de patiënt en
een nieuwe testcassette. Om een ander patiëntmonster te testen, selecteert u
om terug
te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Gegevens controleren

Patiëntresultaten controleren
De patiëntresultaten zijn inclusief de records van eerder uitgevoerde tests van patiënten.
In elke lijst met patiëntresultaten kunt u de resultaatdetails weergeven door het resultaat te
selecteren (afbeelding 22).
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Afbeelding 22

Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Kwaliteitscontroleresultaten beoordelen
Kwaliteitscontroleresultaten zijn inclusief de records van eerder uitgevoerde
kwaliteitscontroletests (positieve en negatieve controles).
De bediener kan de details van kwaliteitscontroleresultaten op dezelfde manier vinden als
de testresultaten van patiënten (afbeelding 23).
Afbeelding 23

Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Kalibratieresultaten beoordelen
De kalibratieresultaten van de Sofia 2 zijn inclusief de records van eerder uitgevoerde tests
van patiënten.
Er wordt een lijst met de uitgevoerde kalibraties weergegeven (afbeelding 24).
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Afbeelding 24

Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Status van partij bekijken
Kwaliteitscontrole partijstatus
Kwaliteitscontrole partijstatus geeft de kwaliteitscontrole van verpakkingen/partijen met
assays weer en hun houdbaarheidsdatums. De Sofia 2 legt deze informatie vast wanneer
kwaliteitscontroles worden uitgevoerd.
Er wordt een lijst weergegeven met de verpakkingen/partijen die via de
kwaliteitscontroleprocedure zijn verwerkt, met de houdbaarheidsdatum.
Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Assaymethoden bekijken
Er wordt een lijst met geïnstalleerde assaymethoden en het geladen versienummer
weergegeven.
Selecteer

om terug te keren naar het scherm Test uitvoeren.

Kwaliteitscontrole uitvoeren

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

Kwaliteitscontroleresultaten
Na afloop van de kwaliteitscontrole geeft het systeem een geldig
resultaat weer.

of een ongeldig

Selecteer
om het kwaliteitscontroleproces af te ronden en terug te keren naar het
scherm Test uitvoeren.
Als de kwaliteitscontroles niet slagen, herhaalt u het externe controletestproces of neemt u
voor assistentie contact op met de supervisor of met de technische ondersteuning van
Quidel op 1 800.874.1517 (in de VS) voordat u monsters van patiënten gaat testen. Zie
pagina 3 voor meer contactgegevens.

Kalibratie uitvoeren

De kalibratiecontrole is een verplichte functie die een optimale werking verzekert met
behulp van een controle van de interne optische elementen en functies van de Sofia 2.
BELANGRIJK: De kalibratiecontrole moet zijn uitgevoerd binnen 30 dagen voordat enig
monster van een patiënt wordt getest.
Raadpleeg de assayspecifieke bijsluiter voor details over de frequentie van kalibratiecontroles.

Kalibratiecontrole van de Sofia 2 uitvoeren
Gebruik voor de kalibratiecontrole de specifieke kalibratiecassette die bij de Sofia 2 is
geleverd. Neem voor vervanging van de kalibratiecassette contact op met de technische
ondersteuning van Quidel.
Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de kalibratiecassette in de Sofia 2 en sluit de
lade voorzichtig. De Sofia 2 voert de kalibratiecontrole automatisch uit.
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Selecteer
om naar het scherm Test uitvoeren terug te keren nadat de kalibratie is
uitgevoerd.
Let op: Bewaar de kalibratiecassette wanneer hij niet wordt gebruikt bij
kamertemperatuur (15 °C tot 30 °C) in de meegeleverde beschermhoes. Een
verkeerde manier van bewaren kan de kalibratiecassette beschadigen, waardoor
de kalibratiecontrole van de Sofia 2 kan mislukken. Raak het afleesvenster van de
kalibratiecassette niet aan; dit zou de resultaten kunnen beïnvloeden.

Kalibratieresultaten
De Sofia 2 geeft Kalibratie de resultaten weer als
kalibratiecontrole uitgevoerd is.

of

; dit geeft aan dat de

De kalibratieresultaten worden opgeslagen en kunnen worden opgehaald met de functie
Kalibratieresultaten beoordelen van de Sofia 2 in het menu Gegevens beoordelen (pagina 32).
Opmerking: Als de kalibratiecontrole niet slaagt, dient u uw supervisor te waarschuwen
of contact op te nemen met de technische ondersteuning van Quidel voor assistentie op
1 800.874.1517 (in de VS). Zie pagina 3 voor meer contactgegevens.

Gegevens verzenden

Voor Gegevens verzenden worden de volgende opties op het scherm weergegeven:
 Laatste resultaat
 Alle resultaten
 Testverbinding
Om handmatig gegevens naar Virena te verzenden, selecteert u een van de bovenstaande
opties en drukt op
. Als de gegevens met succes zijn verzonden, wordt op het scherm
weergegeven. Als de gegevens niet met succes werden verzonden, wordt het bericht Fout
bij het verzenden naar Virena weergegeven. Bevestig de Virena-configuratie en probeer
nogmaals om de gegevens te verzenden. Als de tweede poging ook mislukt, neemt u contact
op met de technische ondersteuning.
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Om handmatig gegevens naar de LIS te verzenden, selecteert u een van de bovenstaande
opties en drukt u op . Als de gegevens met succes zijn verzonden, wordt op het scherm
weergegeven. Als de gegevens niet met succes werden verzonden, wordt het bericht
Fout bij het verzenden naar LIS weergegeven. Bevestig de configuratie en probeer
nogmaals om de gegevens te verzenden. Als de tweede poging ook mislukt, neemt u contact
op met de technische ondersteuning.

Uitschakelen
Schakel het apparaat uit met de aan-uitschakelaar op de achterzijde van het apparaat. Het
systeem is volledig afgesloten, wanneer het scherm donker wordt.

Onderhoud en reiniging
Onderhoud
Opmerking: Als de Sofia 2 onderhoud nodig heeft, moet het apparaat naar Quidel
worden verzonden. De gebruiker mag geen onderhoud doen, met uitzondering van de
batterij vervangen en de buitenzijde en de cassettelade reinigen.

Batterijvoeding
Beoogd gebruik van batterij
Bij de Sofia 2 zit een oplaadbare batterij. De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer
het apparaat op een stopcontact is aangesloten. De Sofia 2 schakelt automatisch over op
batterijvoeding wanneer netvoeding niet beschikbaar is.
Reservebatterij
De Sofia 2 wordt verzonden met een interne LiPo oplaadbare batterij met een verwachte
levensduur van ongeveer drie jaar.
Gebruik alleen een door Quidel geleverde reservebatterij voor de Sofia 2.
Om de prestaties en het laden van het apparaat te optimaliseren, raden we u aan de batterij
in het apparaat geïnstalleerd te laten.
Voordat u de batterij vervangt, moet u ervoor zorgen dat er geen cassette aanwezig is in de
Sofia 2. Schakel de Sofia 2 vervolgens uit en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder
het batterijdeksel aan de achterkant van het apparaat. Koppel de batterijkabel los en schuif
de batterij er voorzichtig uit (afbeelding 25).
Sluit de nieuwe batterij aan en plaats het batterijdeksel terug. Recycle de lithium batterij of
voer hem af volgens alle overheids-, provinciale en plaatselijke wetten. Om vuur- en
explosiegevaar te vermijden, mag u de batterij niet verbranden. Batterijen mogen niet met
het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Pagina 38 van 47

Opslag van de Sofia 2

Als het de bedoeling is dat de Sofia 2 wordt opgeslagen en/of langere tijd niet gebruikt
wordt (> 3 maanden), haal dan de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterij.
Wanneer u de Sofia 2 weer wilt gaan gebruiken, doet u de batterij er weer in en volgt u de
aanwijzingen in de rubriek Installeren, instellen en bedienen van deze gebruikshandleiding.
Afbeelding 25

Reiniging

Ga als volgt te werk om het risico van een elektrische schok te verkleinen:
 Demonteer de Sofia 2 niet. De Sofia 2 bevat geen onderdelen die door de gebruiker
moeten worden onderhouden.
 Elektrische schok mogelijk: schakel de Sofia 2 uit en neem de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Reinig de poorten aan de achterkant van
het apparaat niet.
 Dompel de Sofia 2 niet in vloeistof onder en spuit er geen vloeistof op.
 Reinig de onderkant van het apparaat niet.
Schakel de Sofia 2 uit en neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Gebruik een zachte doek met 70% alcohol of 0,6% verdund bleekwater om de buitenzijde
van de Sofia 2 te reinigen. Gebruik geen zeep of andere oplossingen, behalve die hieronder
worden vermeld. Neem alleen de buitenzijde en de cassettelade af.
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Opmerking: De volgende desinfecterende middelen die in de lijst met desinfecterende middelen
van de EPA staan voor gebruik tegen het Ebola-virus, zijn door Quidel compatibel bevonden voor
gebruik met de Sofia 2:

•
•
•

Clorox Healthcare; bleekmiddel voor kiemdodende reiniging (EPA-reg.nr.: 56392-7)
Clorox commerciële oplossingen; desinfecterend reinigingsmiddel met bleekmiddel 1
(EPA Reg #-reg.nr.: 67619-17)
Clorox Healthcare; kiemdodende doekjes met bleekmiddel (EPA-reg.nr.: 67619-12)

De lade verwijderen voor reiniging
Verzeker u ervan dat er geen cassette in de Sofia 2 is geplaatst en neem de stekker uit het
stopcontact. Trek voorzichtig aan de lade tot hij niet verder gaat. Til de Sofia 2 vervolgens op
en druk op de knop zoals weergegeven (afbeelding 26). De lade kan dan worden verwijderd.
Opmerking: Niet forceren als u weerstand ondervindt. Druk iets harder op het
ontgrendelingslipje om de lade vrij te maken.
Afbeelding 26

Gebruik een zachte doek met 70% alcohol of 0,6% verdund bleekwater om uitsluitend de
lade te reinigen. Reinig de binnenzijde van de Sofia 2 NIET. Dompel de lade NIET onder in de
reinigingsoplossing.
Schuif de lade na de reiniging voorzichtig terug, waarbij u zorgvuldig de rails van de lade in
de uitsparingen van de Sofia 2 uitlijnt (afbeelding 27).
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Afbeelding 27

Schuif de lade in het apparaat tot hij vergrendelt. Als u weerstand ondervindt of de lade
glijdt niet gemakkelijk, controleert u of de rails goed in de uitsparingen passen. Ga naar het
hoofdmenu en voer een kalibratie uit.
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Bijlagen
Bijlage A Technische specificaties
Sofia 2
Afmetingen
Gewicht
Voedingsbron
Sofia 2-input
Verwisselbare batterij
Scherm
LAN-interface
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Bedrijfshoogte
Temperatuur bij verzending en
opslag
Vochtigheid bij verzending en
opslag
Opslag testresultaten van
patiënten
Opslag resultaten
kwaliteitscontrole
Opslag kalibratieresultaten
Opslag gebruikers

22 cm diep x 12 cm breed x 12 cm hoog
1 kg
100–240 VAC, 50/60 Hz, schakelt zelf om
(VS/Internationaal), max. 2,93 A
7,5 V DC 2,5 A
LiPo oplaadbare batterij
4-inch kleuren-lcd-aanraakscherm
RJ45-connector
15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F)
20%-85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Maximaal 2000 meter
–20 °C tot 55 °C
20%-85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Maximaal 1000 tests
Maximaal 200 resultaten
Maximaal 200 resultaten
Maximaal 1000 gebruikers
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De volgende streepjescodes zijn op het moment van verzending geconfigureerd:
1D-streepjescodes:


UPC A



CODE 39



UPC-E



CODE 93 EN 93i



EAN – 13 MET VERLENGDE COUPONCODE



CODE 128



CODABAR



GS1 DATABAR



INTERLEAVED 2 VAN 5

2D-streepjescodes:


DATAMATRIX



AZTEC-CODE



QR-CODE

Bijlage B Optimaliseren plaatsing analysator





De analysators mogen niet op elkaar gestapeld worden.
De analysator mag niet nabij een hittebron geplaatst worden.
Laat een ruimte vrij van minimaal 15 cm rondom Sofia 2 analysators.
Plaats de analysator niet tegen een muur of een ander oppervlak dat goede
ventilatie belemmert, inclusief de ruimte achter de Sofia 2.

Bijlage C Systeemproblemen oplossen
Foutberichten
Opmerking: In de onderstaande tabel staan de foutberichten die tijdens het gebruik van de
Sofia 2 kunnen worden weergegeven. Als u het probleem niet kunt oplossen, noteert u het
foutbericht en neemt u contact op met de technische ondersteuning van Quidel. Het
foutbericht helpt de technische ondersteuning het probleem te identificeren.
ID
1

Weergegeven tekst
Onverwachte fout.

2

Gebruikers-ID moet worden ingevoerd.

3

Patiëntcode moet worden ingevoerd.

4

Ongeldige gebruikers-ID.

Actie
Neem contact op met de technische
ondersteuning.
Voer een geldige gebruikers-ID in om
door te gaan.
Voer een patiëntcode in om door te
gaan.
Voer een geldige gebruikers-ID in om
door te gaan.
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ID
5

6
7
8
9
10

Weergegeven tekst
Verwijderbare opslag ontbreekt of niet
beschrijfbaar. Plaats een USBopslagapparaat en probeer het
opnieuw.
Verpakkingspartijcode moet worden
ingevoerd.
Schrijven naar bestand mislukt.
Huidige temperatuur buiten bereik van
assay of systeem.
Afdrukfout.

11

Ongeldige streepjescode
kwaliteitscontrolekaart.
Printer niet gevonden.

12

Onleesbare streepjescode cassette.

13

Cassette is niet geldig voor huidige test.

14

Assaymethodebestand niet beschikbaar
voor geleverde cassette.
Cassette kan niet opnieuw worden
gebruikt.
Cassettelade is open; kan streepjescode
niet lezen.
Bezig met scannen van barcodes.
Houdbaarheidsdatum van de cassette is
verstreken. Test opnieuw met een nietverlopen cassette.
Kalibratieperiode is verstreken en het
instrument is vergrendeld tot de
kalibratie is geslaagd.
Cassettebarcode is ongeldig, ontbreekt
of is onleesbaar.
Gegevens konden niet met succes
worden geëxporteerd.
Gegevens konden niet met succes
worden geïmporteerd.
Gebruikers-ID bestaat al.
Houdbaarheidsdatum van de
kwaliteitscontrolekaart is verstreken.

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

Actie
Plaats een USB-station.

Voer het partijnummer van de
verpakking in.
Vervang het USB-station.
Het toegestane temperatuurbereik is
15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F).
Controleer de verbinding met de
printer.
Controleer de kwaliteitscontrolekaart of
scan deze opnieuw.
Controleer de verbinding met de
printer.
Zorg dat de cassette juist is geplaatst en
de streepjescode geen markeringen
heeft.
Test opnieuw met een cassette van het
juiste apparaattype.
Test alleen met goedgekeurde Sofia 2assays.
Gebruik een testcassette die niet eerder
gebruikt is.
Sluit de lade om verder te gaan met de
test.
Wacht tot de streepjescode gescand is.
Test opnieuw met een niet-verlopen
cassette.
Kalibreer de Sofia 2.

Test opnieuw met een cassette met een
geldige streepjescode.
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.
Kies een andere gebruikers-ID.
Test opnieuw met een niet-verlopen
kwaliteitscontrolekaart.
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ID
25

26
27
28
29
30

31
32

33
34

35

36

37
38
39

Weergegeven tekst
Er is een fout opgetreden bij het
uitvoeren van de upgrade. Start
opnieuw op en probeer het opnieuw.
Gebruikersnaam bevat ongeldige
tekens.
Taalbestand kon niet met succes
worden geladen.
Assaymethode laden is mislukt.

Actie
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.

Voer een gebruikersnaam in van 20 of
minder tekens.
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.
Logbestand kon niet met succes worden Controleer of het juiste USB-station werd
geëxporteerd.
gebruikt en of deze juist was geplaatst.
Batterij is bijna leeg. Sluit aan op
Sluit de Sofia 2 aan op netstroom of
netstroom voordat u een nieuwe test
laad de batterij op voordat u nog een
uitvoert.
test uitvoert.
Kalibratie is mislukt.
Neem contact op met de technische
ondersteuning.
Fout bij zelftest bij inschakelen.
Reinig de lade, inclusief de twee chips
die zich aan weerszijden van de lade
bevinden; start het apparaat opnieuw
op en probeer het opnieuw.
Als dit het probleem niet corrigeert,
stopt u het gebruik en neemt u contact
op met de technische ondersteuning.
De supervisorcode moet bestaan uit 4- Controleer de supervisorcode en voer
12 tekens.
opnieuw in.
Laatste supervisor kan niet worden
Creëer een vervangende supervisor of
gewijzigd.
stel een nieuwe standaardsupervisor in
voordat u de gebruikersstatus verandert.
Zwerflicht of verkeerde kalibratie.
Start de Sofia 2 opnieuw op, en neem
contact op met de technische
ondersteuning als het probleem
aanhoudt.
Ongeldig operatornummer.
Voer een geldig operatornummer in
(d.w.z. niet reeds gebruikt nummer of
een nummer dat langer is dan 20 cijfers).
Aangemelde gebruiker kan niet worden Meld u af en meld u aan als een andere
verwijderd.
gebruiker voordat u gaat verwijderen.
Aangemelde gebruiker kan niet worden Meld de gebruiker af voordat u de
gewijzigd in een operator.
gebruikersstatus verandert.
Voor upgraden is netvoeding vereist.
Sluit de Sofia 2 aan op de netvoeding
Sluit aan op netstroom en probeer het
voordat u de firmware upgradet.
opnieuw.
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ID
40

Weergegeven tekst
USB-opslagapparaat bevat geen geldig
upgradebestand.

41

Er is een fout opgetreden bij het
uitvoeren van de upgrade. Start
opnieuw op en probeer het opnieuw.
Verwijderbare opslag ontbreekt. Plaats
een USB-opslagapparaat met het
upgradebestand en probeer het
opnieuw.
Gebruikers-ID en operatornummer
mogen niet gelijk zijn.
Gebruikersrechten zijn onvoldoende
voor deze functie.
Testverbindingsfout.

42

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53

54

Actie
Controleer of het juiste bestand voor
upgraden van de firmware is
gedownload van myquidel.com.
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.
Controleer of het juiste USB-station werd
gebruikt en of deze juist was geplaatst.

Voer een PIN in die anders is dan het
operatornummer.
Meld u aan als supervisor om toegang
tot deze functie te krijgen.
Neem contact op met de technische
ondersteuning.
Kan instellingswijzigingen niet
Keer terug naar het instellingenscherm
toepassen, eerdere waarden behouden. en probeer nogmaals om de
veranderingen aan te brengen.
Fout bij verzenden naar Virena.
Neem contact op met de technische
ondersteuning.
Ongeldige leeftijd.
Voer een leeftijd in tussen 1 en 129.
Ongeldige onderzoekscode.
Voer een onderzoekscode in met 1-2
numerieke tekens.
Fout bij verzenden naar Virena. Batterij Neem contact op met de technische
is defect.
ondersteuning.
Fout bij fabrieksinstellingen herstellen. Neem contact op met de technische
ondersteuning.
De bewerking heeft geen resultaat
Neem contact op met de technische
opgeleverd.
ondersteuning.
USB-opslagapparaat bevat geen
Controleer of het juiste bestand met
assaymethoden.
assaymethoden is gedownload van
myquidel.com.
Sommige bestanden zijn niet met
Controleer of de juiste bestanden zijn
succes geïmporteerd.
gedownload van myquidel.com.
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20299 – Sofia 2 (VS)
20300 – Sofia 2 (buiten de VS)

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Duitsland

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