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Generell informasjon 
 
Quidel kontaktinformasjon 
Kontakt Quidel teknisk støtte fra kl. 07.00 til 17.00 Stillehavstid 

Tlf.:  +1.800.874.1517 (i USA); 

+1.858.552.1100 (utenfor USA) 

Faks:  +1.858.552.7905 

E-post:  technicalsupport@quidel.com eller kontakt din lokale distributør 

Nettside: quidel.com  
  

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Struktur av hovedmeny 
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Etiketter og symboler 
 
Etikett/symbol Beskrivelse 

 

Produsent 

 

In vitro-diagnostisk medisinsk enhet 

 

Se bruksanvisning 

 

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap (EF) 

 

Temperaturbegrensning 

 

Luftfuktighetsbegrensning 

 

Direktivet 2002/06/EØF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) 

 

Serienummer 

 

Katalognummer 
 

 
 

Advarsel/forsiktig 

 

 
 

Ultrafiolett stråling 

 

 
 

Potensiell biologisk risiko 
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Ikoner 

 

Hjelp 

Operatør Legg til / Opprett Ny 

Pasient Rediger 

Ordrenummer Naviger til høyre 

Read Now-modus Tilbake / Naviger til venstre 

Walk Away-modus 
Naviger opp 

Positivt resultat Naviger ned 

Negativt resultat Skriv ut 

Kontroll Gyldig Sletting 

Kontroll Ugyldig Dato 

Positiv kontroll Utløpsdato 

Negativ kontroll Tid 

Bekreftelse Advarsel / Feil 

Meny OK / Bekreft 

Hjem Avbryt / Slett 

Kjør test 
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Kalibrering kreves innen tre 
dager 4G 

Veileder USB-enhet 

Logg ut Virena 

Pasientresultater Lyd av 

KK-resultater Lyd på 

Kalibreringsresultater Hopp over 

Test / Testtyper Send til Virena 

Settboks / Parti Send til LIS 

Innstillinger 

Statistikk 

Administrer brukere 

Eksporter, Importer, Slett 

Gjennomgå data Batterinivå 

Kvalitetskontroll Batteriet er meget svakt 

Kalibrering Batterilading / Nettstrøm 
aktivert 
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Korte advarsler, forholdsregler og begrensninger 
 Sofia 2 skal alltid betjenes på en vannrett og tørr flate og ikke i direkte sollys. 

 Ikke plasser eller sett objekter opp på Sofia 2. Oppretthold en minimumsavstand på 15 cm 
(16 tommer) rundt sidene og baksiden av Sofia 2. 

 Sofia 2 kalibreringskassett er følsom for lys. Oppbevar den i den ugjennomsiktige hylsen 
når den ikke er i bruk. 

 Ikke skriv på strekkoden eller på kassetten. 

 Sofia 2 skal aldri flyttes og skuffen skal aldri åpnes mens en test pågår. 

 Bruk kun strømadapteren som følger med Sofia 2. 

 For å unngå skade på Sofia 2, skal man aldri legge gjenstander på den. 

 Kontakt teknisk støtteavdeling hvis instrumentet er skadet. 

 Sofia 2 har blitt utformet for CISPR 11, klasse A. I hjemmeomgivelser kan den føre til 
radioforstyrrelser. I dette tilfellet kan det være nødvendig å utføre tiltak som reduserer 
forstyrrelsene. 

 

Sikkerhetsforholdsregler 
Sofia 2 er utformet for å gi sikker og pålitelig drift ved bruk i henhold til brukerhåndboken. Hvis 
Sofia 2 brukes på en måte som ikke er spesifisert i brukerhåndboken, kan sikkerheten til utstyret 
svekkes. 
 
Alle advarsler og forholdsregler skal følges for å unngå usikre handlinger som potensielt kan 
resultere i personskade eller skade på enheten. 

 

 Advarsel! 
 

Slik reduseres faren for elektrisk støt: 
 Koble fra Sofia 2 før rengjøring. 

 Koble enheten til en godkjent stikkontakt. 

 Skal ikke legges i vann eller rengjøringsmidler. 

 Ikke forsøk å åpne kabinettet. 

 

 Ultrafiolett stråling! 
 

Slik reduseres risikoen for UV-eksponering: 
 Ikke forsøk å åpne eller demontere Sofia 2. 

 Ikke forsøk å se inn i Sofia 2 mens den er i drift. 

Hvis disse advarslene ikke følges, vil garantien ugyldiggjøres. 
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 Potensiell biologisk risiko! 
 
Slik reduseres risikoen for biofare: 
 Kasser ubrukte prøver i henhold til nasjonale og lokale forskrifter. 

 Prøver og pasientprøver skal behandles som potensielt biologisk farlig materiale. 

 Påse at Sofia 2 rengjøres i henhold til avsnittet Vedlikehold og rengjøring. 

 Søk spesifikk opplæring eller veiledning dersom du ikke har erfaring med prøvetaking og 
driftsprosedyrer. 

 Det anbefales å bruke nitril-, lateksgummi- eller andre hansker ved behandling av pasientprøver. 
 

 Forsiktig! 
 

Slik reduseres risikoen for feil resultater: 
 Sofia 2 skal kun brukes av opplærte operatører. 

 Ikke bruk Sofia 2 ved varsel om ukorrigerbar feiltilstand. 

 For å innhente nøyaktige resultater, se det analysespesifikke pakkevedlegget for detaljer 
om spesifikke tester. 

 Bruk testsettet innen utløpsdatoen. 
 
Slik reduseres risikoen for skade på Sofia 2: 
 Sofia 2 er utformet for bruk på en benkeplate. 

 Sofia 2 er ikke utformet for å stables på hverandre. 

 Dekk ikke til luftinntaket på siden av enheten. 

 Oppretthold en minimumsavstand på 15 cm (6 tommer) på alle sider, inkludert enhetens 
bakside. 

 Sofia 2 tåler ikke ekstrem fuktighet eller ekstreme temperaturer. 

 Sofia 2 tåler ikke kraftige støt eller vibrasjon. 

 Ikke åpne eller demonter enheten. 

Hvis ovennevnte forholdsregler ikke følges, vil garantien ugyldiggjøres.  
 
Slik reduseres risikoen for miljøforurensning: 
 Kontakt Quidel teknisk støtte på 1 800.874.1517 (fra USA) for retur eller kassering av Sofia 

2. Se side 3 for ytterligere kontaktinformasjon.  
 Rengjør Sofia 2 i henhold til avsnittet Vedlikehold og rengjøring i denne brukerhåndboken 

før retur eller kassering. 
 Sofia 2 skal kasseres på en trygg og forskriftssamsvarende måte. Gjeldende nasjonale og lokale 

forskrifter skal følges for å påse at Sofia 2 ikke kasseres som husholdningsavfall. Hvis du er 
usikker på riktig kasseringsmetode, kontakt en sertifisert avfallsbehandler for veiledning.  
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Merknad: Medisinsk utstyr som kan ha kommet i kontakt med potensielt smittsomt materiale 
(som pasientprøver, blod, serum osv.) skal dekontamineres på riktig måte før kassering eller 
resirkulering. 

Innledning 
 
Tiltenkt bruk 
Sofia 2 er en benkeplateanalysator som skal brukes med kassettbaserte, immunofluorescent in 
vitro-diagnostikkanalyser produsert av Quidel Corporation. Sofia 2 er fremstilt for profesjonell og 
laboratoriebruk. 
 
Rx Only 
 
Etter at pasientprøven har blitt tilført testkassetten, avhengig av analysen og/eller brukerens valg, 
settes kassetten enten i Sofia 2 for automatisk tidsstyrt utviklingsmodus (WALK AWAY-modus) 
eller på benken eller bordplaten for manuelt tidsinnstilt utvikling og deretter satt i Sofia 2 for å 
skannes (READ NOW-modus). Sofia 2 vil skanne teststrimmelen og måle det fluorescerende 
signalet ved å behandle resultatene med metodespesifikke algoritmer. Sofia 2 vil vise 
testresultatene. 
 
Se det analysespesifikke pakningsvedlegget for å finne detaljer om spesifikke tester. 
 

Produktbeskrivelse 
Sofia 2 bruker et fluorescerende merke som er belyst med en UV-lyskilde for å generere spesifikke 
resultater. 
 
En intern, prosedyremessig kontrollinje skannes også for hver test. Dette sikrer at det er prøveflyt 
i kassetten for nøyaktig avlesning. 
 
Sofia 2 viser deretter testresultatene på skjermen og lagrer dem automatisk på enheten. Hvis den 
er konfigurert, kan resultatene også sendes til en tilkoblet skriver eller lagret i skyen med Virena.  
 

Kalibreringskontroll og kvalitetskontroll (KK) 
Sofia 2 kalibreringskontroll og ekstern kvalitetskontrolltest skal utføres periodemessig. 
 
 Kalibreringskontroll for Sofia 2: Kalibreringskontroll er en påkrevd funksjon som 

kontrollerer Sofia 2 sin interne optikk og systemer. En kalibreringskontroll skal utføres hver 
30. dag eller oftere. En spesiell kalibreringskassett medfølger Sofia 2. Kontakt Quidel 
teknisk støtte for levering av nye kalibreringskassetter.  

 Eksterne kvalitetskontroller: Se det analysespesifikke pakningsvedlegget for å finne 
detaljer om spesifikke tester. 

 
Du finner instruksjoner i avsnittene Kalibreringskontroll og Kjør KK.  
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Utviklingsmoduser 
Når en pasientprøve er tilført testkassetten, begynner den å strømme gjennom teststrimmelen. 
Den nødvendige utviklingstiden varierer etter testtype. Se det analysespesifikke pakkevedlegget 
for å bestemme nødvendig utviklingstid for hver test, og de nødvendige lagringsforholdene til 
testen og de eksterne kontrollene.  
 
Riktig utviklingstid er nødvendig for å få nøyaktige resultater. 
 
Sofia 2 er utformet for bruk i forskjellige utviklingsmoduser. Veilederen og brukeren kan 
identifisere modusen som fungerer best med testvolumet. 
 
WALK AWAY-modus kan være mest beleilig for avlesning av en enkelt pasientprøve, da brukeren 
kan forlate enheten under utviklingsperioden. Sofia 2 fungerer med to forskjellige WALK AWAY-
moduser: Brukervalgt WALK AWAY-modus og LÅST WALK AWAY-modus. 
 
 Brukervalgt WALK AWAY-modus kan være mest beleilig for avlesning av en enkelt 

pasientprøve, da brukeren kan forlate enheten under utviklingsperioden. I denne modusen 
tilfører brukeren pasientprøven til kassetten og setter deretter kassetten umiddelbart i 
Sofia 2. Sofia 2 vil automatisk la kassetten utvikle seg i den nødvendige tidsperioden 
(forhåndsprogrammert for hver test), skanne kassetten, analysere og tolke data, og 
automatisk og objektivt vise testresultatet. Avhengig av testen kan Sofia 2 også lese 
testkassetten periodevis under utviklingstiden og vise et positivt resultat før det endelige 
testtidspunktet. 

 LÅST WALK AWAY-modus kan kun velges mens man er logget inn som en veileder. I denne 
modusen er Sofia 2 låst i WALK AWAY-utviklingstidtaking for ALLE analyser kjørt på 
analyseapparatet. READ NOW-utviklingstidtaking vil ikke være tilgjengelig når denne 
Standardmodusen er valgt. 

 
READ NOW-modus kan være mest beleilig for høyvolums-situasjoner da Sofia 2 raskt kan lese 
flere pasientprøver sekvensielt. Brukeren setter pasientprøven inn i testkassetten. Deretter tar 
brukeren tiden manuelt på utviklingsperioden utenfor Sofia 2. Dette kan utføres på benken eller 
bordplaten med en tidtaker. Se det analysespesifikke pakkevedlegget for den nødvendige 
utviklingstiden. Når utviklingstiden er fullført, setter brukeren kassetten inn i Sofia 2. Sofia 2 vil 
umiddelbart skanne og vise testresultatet innen 1 minutt. 
 

Systemkomponenter 
 
De følgende systemkomponentene leveres med Sofia 2: 
 
Sofia 2 
 Sofia 2 med oppladbart batteri 

 Strømadapter 

 Hurtigstartveiledning 

 Kalibreringskassett 
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Ekstrautstyr (valgfritt) 
 Dymo LabelWriter 450-skriver (delenr. 1752264) 

 Dymo vinyletikettrull, 2 5/16” x 4” (delenr. 30256)  

 Reservebatteri 

 
Kontakt Quidel teknisk støtte for ekstra forsyninger på 1.800.874.1517 (i USA). Se side 3 for 
ytterligere kontaktinformasjon.  
 
Sofia 2 testsett til forbruk, inkludert testkassetter og eksterne kvalitetskontroll-materialer, leveres 
separat. 
 
Kontakt din Quidel-representant for en liste over godkjente Sofia 2-analyser. 
 

Brukertyper 
Brukere uten veileder-autorisasjon har tilgang til følgende funksjoner: 
 

 
Bruker/operatør 

 Slå på Sofia 2 
 Utfør kalibrering 
 Kjør KK (eksterne kontroller) 
 Kjør test med pasientprøver 
 Gjennomgå data (pasient, kalibrering og KK) 

 
Operatører med veileder-autorisasjon kan utføre alle følgende funksjoner: 
 

 

 
Veileder 

(må ha gyldig innlogging 
for tilgang til veiledermeny.) 

 

 Importer analysemetoder 
 Legg til eller slett brukere 
 Eksport- og 

importinnstillinger 
 Oppdater Sofia 2-fastvare 

 Importer språkfiler 
 Vis meldingslogger 
 Gjennomgå statistikk 

 
 Endre innstillinger 
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Systemvisning 
 
Systemvisning 
Sofia 2 har en 4 tommers LCD-fargeskjerm for samhandling med brukergrensesnittet (figur 1). 
 
Figur 1 

 

Installasjon, oppsett og drift 
 

Sofia 2-oppsett 
 
 Sett Sofia 2 på benkeplaten. Enheten er bærbar og kan flyttes til et egnet sted for 

testing. Påse at benkeplaten er stabil, vannrett, tørr og fri for hindringer. Unngå 
direkte sollys. 

 Sikre at benken gir tilstrekkelig plass for Sofia 2 og en minimumsavstand på 15 cm 
(6 tommer) rundt enheten. Det må være tilstrekkelig plass for å muliggjøre 
tilstrekkelig ventilasjon og for å kunne åpne/lukke Sofia 2-skuffen og gå inn på 
kontaktene på baksiden av enheten. 

 Plugg likestrømledningen i strøminntaket på baksiden av Sofia 2. Plugg deretter 
adapteren til en tilgjengelig stikkontakt. 

 Hvis du bruker den valgfrie Dymo-etikettskriveren, kobles Sofia 2 til ved å plugge den 
inn i en USB-port på baksiden av apparatet (figur 2).  

Berøringsskjerm 

Kassettskuff 
Strekkodeskanner 
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Idriftsetting 
Slå på Sofia 2 med strømbryteren, plassert på det nedre panelet (figur 2).  
 
Figur 2 

 
Sofia 2 vil vise fremdriftsskjermbildet for idriftsetting og fullføre en selvtest ved oppstart. 
Når idriftsetting er fullført, vil Sofia 2 vise Start test-skjermbildet (figur 3) og Sofia 2 er klar til 
bruk. 
 
Figur 3 

 
 

Når Sofia 2 slås på første gangen, vil den be brukeren å legge inn postnummeret til stedet 
den er lokalisert (figur 4). Velg  for å bekrefte, og fortsett til neste skjermbilde.  
 
  

Batterirom 

Strøminntak 

RJ45 

USB-porter (2) 

Strømbryter 
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Figur 4 

 
 
Det må også utføres en kalibreringskontroll før førstegangs bruk av Sofia 2 (figur 5). 
Standard veileder-ID (1234) vil bli brukt til kalibreringskontroll. 
 
Figur 5 

 
 

Veiledermeny 
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Logge inn som veileder 
Veiledermenyen gjør det mulig for veilederen å gå inn på ekstrafunksjoner og 
sikkerhetsalternativer, avhengig av arbeidsmiljøet og plasseringen av Sofia 2. 

Innstillinger 
Tilgang til Innstillinger-menyen fås ved å logge inn som veilederen. Sofia 2 leveres fra 
produsenten med en standard innloggings-ID for veileder som skal endres når Sofia 2 
installeres for første gang hos kunden. Standard veileder-ID er 1234. 

Stille inn oppføringskrav 
Ved å stille inn oppføringskravene, kan veilederen kontrollere hvilken informasjon som 
oppgis før man kjører en test. 

 
Når innstilling av Oppføringskravene er fullført, fortsett videre til Still standardmodus og 
Tidsavbrudd med . 

Still standardmodus og Tidsavbrudd 
Standardmodus 
Når veilederen stiller Sofia 2 til en viss standardmodus, vil denne automatisk bli den vanlige 
driftsmodusen med mindre den endres. 
 
Velg enten WALK AWAY-, READ NOW- eller LÅST WALK AWAY-utviklingsmodus. 
 
Inaktivt ID-tidsavbrudd 
Inaktivt ID-tidsavbrudd stiller tidsperioden en bruker-ID forblir innlogget og aktiv som en 
bruker for kjøring av ulike tester og aktiviteter. Når tidsavbruddperioden har utløpt, må 
brukeren angi sitt ID-nummer på nytt. 
 
Angi med tastaturfeltet på skjermbildet antall minutter for tidsavbruddet fra 1–20. Trykk på 

 for å bekrefte når endringene er fullførte og returnere til innstillinger-skjermbildet. 

Kalibrering og KK 
Kalibreringspåminnelse  
Ved å bruke tastaturfeltet på skjermbildet, angi antall dager for Kalibreringspåminnings-
intervallet fra 2–30 dager. Når det valgte antallet dager til nødvendig kalibrering gjenstår, vil 

Merknad: Hvis fabrikkens standard-ID slettes og alle andre veileder-koder er tapt eller 
glemt, må du ringe Quidel teknisk støtte for 1 dags, midlertidig veileder-ID-kode som vil 
tillate brukeren å opprette en ny veileder-ID-kode. Kontakt Quidel teknisk støtte for 
assistanse på 1.800.874.1517 (i USA). Se side 3 for ytterligere kontaktinformasjon. 

Merknad: Bruker-ID og ordre-ID kan stilles til Påkrevd eller Valgfri. Pasient-ID kan stilles til 
Påkrevd, Valgfri eller Deaktivert. Når kravet er stilt til Påkrevd, skal feltene fylles ut for at 
brukeren skal kunne kjøre en pasienttest. 
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påminnelsen vises ved siden av menyikonet på Kjør test-skjermbildet. Trykk på for å 
bekrefte når endringene er fullførte og returnere til Kjør test-skjermbildet. 

Personvern 
Datasikkerhet-skjermbildet gjør det mulig for veilederen å velge antallet pasientresultater 
som fremdeles er lagret på Sofia 2. Veilederen kan også velge om pasientdata skal lagres 
sammen med testdata på en tilkoblet USB flash-stasjon. 
 
Bruke tastaturfeltet på skjermbildet til å legge inn antallet pasientresultater som er lagret på 
enheten fra 1 til 1000 i feltet Lagret pasientdata. 
 
I feltet Lagre pasientdata til USB, velg På eller Av. Hvis den er satt til På vil pasientdata bli 
lagret sammen med testoppføringene når de eksporteres til en tilkoblet USB flash-stasjon. 
En USB flash-stasjon må være tilkoblet før man begynner en test for at resultatet kan bli 
lagret. Trykk på  for å bekrefte når endringene er fullførte og returnere til innstillinger-
skjermbildet. 

Andre innstillinger 
Stille inn studiestednavn og postnummer 
Studiestedsnavn- og postnummerinnstillingene stiller inn navnet og stedet til klinikken, 
sykehuset, laboratoriet eller legekontoret der Sofia 2 brukes. 
 
I feltet Studiestednavn brukes tastaturfeltet på skjermbildet for å legge inn stedsnavnet 
med opptil 20 tegn og/eller mellomrom. 
 
En bokstav kan slettes ved å trykke på  på tastaturet. 
 
Et trykk på  når som helst avbryter endringene og returnerer til stedsnavnet for den 
forrige innstillingen. 
 
I feltet for postnummer, brukes tastaturfeltet på skjermbildet for å legge inn den 5-sifrede 
postnummeret. Det riktige postnummeret for stedet i MyVirena må brukes for å konfigurere 
Virena som beskrevet på side 19. 
 
Når studiestedsnavnet og postnummeret er registrert, fortsett til Still lyd-innstillingen ved å 
bruke . 
 
Stille inn språk 
 
Sofia 2 kan stilles til å vise språkene som tidligere var installert fra menyene Eksporter, 
Importer, Slett (side 27). 
 
Bruk  eller  til å velge riktig språk. Dette språket vil bli vist når brukeren går tilbake til Kjør 
test-skjermbildet. 
 
Fortsett til Still Lyd når språket er innstilt.   
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Stille inn lyd 
Innstilling av lyd på Sofia 2 vil gjøre det mulig for veilederen å slå på  eller av  pipelyden 
fra meldinger eller når en strekkode blir skannet. 
 
Når lyden er innstilt, fortsett med innstilling av tid og dato med bruk av . 
 
Stille inn tid og dato 
Tidalternativet tillater to ulike landsspesifikke tidsformater. 
 
Brukeren kan endre det viste tidsformatet til enten 12t eller 24t. 
I  feltet velges enten 12t eller 24t. Deretter brukes tastaturfeltet på skjermbildet for å 
angi riktig tid. 
 
Når 12t-formatet er valgt, velges også AM eller PM. Når 24t-formatet er valgt, er AM/PM-
knappene ikke funksjonelle. Hvis en ugyldig tid er lagt til, vil feltet bli uthevet med rød farge 
og  vil ikke være tilgjengelig.  
 
Datoalternativet tillater to ulike landsspesifikke datoformater. 
 
I -feltet kan brukeren velge datoformatet som enten mm/dd/åå- eller dd/mm/åå-format. 
Deretter brukes tastaturfeltet på skjermbildet for å angi riktig dato. Hvis en ugyldig tid er 
lagt til, vil feltet bli uthevet med rød farge og  vil ikke være tilgjengelig. 
 
Trykk på  for å bekrefte når endringene er fullførte og returnere til innstillinger-
skjermbildet. 
 

Nettverksinnstillinger 

 

Ethernet-innstillinger 
For å stille inn IP-adresse velges Manuell eller DHCP. Hvis DHCP er valgt, velg  for å teste 
forbindelsen og returnere til Kjør test-skjermbildet. Hvis Manuell er valgt, trykk på for å 
fortsette til neste skjermbilde. Bruk tastaturfeltet på skjermbildet til å legge inn informasjon 
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for IP-adresse, Nettverksmaske og Gateway. Trykk på  for å fortsette til neste skjermbilde. 
Bruk tastaturfeltet på skjermbildet til å legge inn informasjon for Primær DNS og Sekundær 
DNS. Velg  for å teste forbindelsen og returnere til Kjør test-skjermbildet. 

LIS-innstillinger 
Deretter brukes tastaturfeltet på skjermbildet for å angi LIS IP-adresse. LIS Port er 
forhåndsutfylt og ingen ekstra brukerinnstillinger er nødvendig (figur 6). 
 
Figur 6 

 
 
Trykk på  for å fortsette til neste skjermbilde. For Automatisk sending, velg enten På eller 
Av. Hvis den er stilt til På, vil testresultatene automatisk bli sendt til LIS ettersom testene 
kjøres. Hvis den er stilt til Av, vil testresultatene måtte sendes manuelt til LIS hvis dette 
ønskes. Se kapitlet Sende data på side 35 for ytterligere informasjon. Velg  for å bekrefte 
konfigurasjonen og gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Virena-innstillinger 
Før du konfigurerer Virena, sørg for at det riktige postnummeret er lagt inn i den innledende 
oppstarten eller i menyen Andre innstillinger. Se side 17 for mer informasjon. På det første 
skjermbildet for Virena-innstillinger er Virena domenenavn forhåndsutfylt og ingen ekstra 
brukerinnstillinger er nødvendig (figur 7). 

 
Figur 7 

 

Merknad: Virenas funksjon via en trådløs mobilnettforbindelse er per i dag bare tilgjengelig i 
USA. I andre land enn USA må Virena bli konfigurert til å bruke en Ethernet-forbindelse.  
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Trykk på  for å fortsette til neste skjermbilde. For Automatisk sending, velg enten På eller 
Av. For Kø-resultater, velg enten På eller Av (figur 8). Begge innstillingene skal settes til På 
for å sende resultater daglig til Virena-skyen. Ved aktivering av Sofia 2 sin 
nettverkskapasitet, vil Sofia 2 sende data, avidentifisert i henhold til 45 C.F.R. § 
164.514(b)(1), fra kundens Sofia 2 til Quidels nettverk av sikre, tredjeparts eksterne 
vertsservere. 
 
Figur 8 

 
Trykk på  for å fortsette til neste skjermbilde. For Send pasient-ID, velg enten På eller Av. 
For Send ordrenummer, velg enten På eller Av (figur 9). Denne informasjonen brukes kun 
for studieformål og denne informasjonen vil ikke videresendes uansett hva som velges. 
 
Figur 9 

 
Trykk på  for å fortsette til neste skjermbilde. For Alder påkrevd, velg enten Ja eller Nei 
(figur 10). Hvis den er satt til Ja, må brukeren legge inn pasientens alder før hver testkjøring. 
For Grensesnitt for forbindelse, velg enten Ethernet eller Mobilnett. Hvis Ethernet er 
innstilt, vil brukeren også måtte konfigurere Ethernet-innstillinger. Se side 18 for mer 
informasjon. 
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Figur 10 

 
 
Velg  for å bekrefte konfigurasjonen og gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Test Virena-forbindelsen 
Det siste trinnet i Virena-konfigurasjonen er å teste forbindelsen. Det er tilgang til dette via 
Send data-skjermbildet (side 35). Velg Test tilkobling og trykk på  for å starte 
tilkoblingstesten (figur 11). Hvis dette lykkes, vil popupvinduet på skjermen vise 
Testtilkobling vellykket. Hvis testen ikke lykkes, vil popupvinduet på skjermen vise 
Testtilkoblingsfeil. Hvis tilkoblingstesten mislykkes etter et nytt forsøk, ta kontakt med 
Quidel teknisk støtte. 
 
Figur 11 
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Statistikk  

 

Vise analysatorinformasjon 
Det første skjermbildet med Vis analysat.info viser fastvareversjonen, 
maskinvareversjonen, antall tester og serienummeret (figur 12). 
 
Velg  for å fortsette til neste skjem, eller  for gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 
 
Figur 12 

 
 

Det andre skjermbildet med Vis analysat.info viser Ethernet MAC, WiFi MAC, mobilnetts 
fastvareversjon, IMEI og ICCID (figur 13). 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 
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Figur 13 

 

Vis meldingslogg 
Vis meldingslogg viser feilkoden, datoen og klokkeslettet (figur 14). 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 
 
Figur 14 

 
 

Administrere brukere 
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Legg til bruker 
For å legge til en bruker, velg  på Legg til bruker-skjermbildet (figur 15). 
 
Bruk tastaturfeltet på skjermbildet eller strekkodeskanneren for å angi bruker-ID. Bruker-ID 
må inneholde minst 4 tegn. 
 
Velg Brukertype ved å velge Operatør eller Veileder. 
 
Tast inn navnet til den nye brukeren med tastaturfeltet på skjermbildet. 
 

En bokstav kan slettes ved å trykke på  på tastaturet. 
 
Ved å trykke på  når som helst, kanselleres alle tidligere endringer og går til bake til 
navnet ved den forrige innstillingen. 
 
Når navnet er gitt, trykk på . 
 
Figur 15 

 

Rediger bruker 
Velg en bruker ved å trykke hvor som helst på raden og velg . Bruk tastaturfeltet på 
skjermbildet for å redigere brukerinformasjonen (figur 16). 
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Figur 16 

 
 

Når informasjonen er gitt, trykk på . 

Slett bruker 
Velg en bruker ved å trykke hvor som helst på raden og velg  for å slette bruker (figur 17). 
Denne handlingen kan ikke omgjøres. Hvis en bruker slettes ved en feiltakelse, kan brukeren 
tastes inn på nytt som beskrevet ovenfor. 
 

Figur 17 

 
 

Merknad: Maksimum antall brukere er 1000. 
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Eksporter, Importer, Slett 

 

Eksportere, importere eller slette datatyper 
Veiledere kan eksportere, importere eller slette data til/fra enten en USB flash-stasjon, eller 
enheten (figur 18). De fleste standard USB flash-stasjoner kan brukes med Sofia 2. 
 
Figur 18 

 

Eksporter innstillinger til USB flash-stasjon 
Veiledere kan eksportere innstillingene på en Sofia 2 for å importere til en annen Sofia 2. 
 
Bruk  eller  i det første feltet for å velge Eksporter.  
 
I det neste feltet brukes  eller  for å velge Innstillinger.  
 
Sett inn en USB flash-stasjon og velg , velg deretter  for å eksportere Sofia 2-
innstillingsdata. Når dette er gjort, er det trygt å fjerne USB flash-stasjonen. 
 
Ved å klone Sofia 2, vil alle brukere overføres. Brukerhistorikk-, partistatus-, KK- og testdata 
vil ikke overføres. 
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Importer innstillinger fra USB flash-stasjon 
For å importere innstillingene for én Sofia 2 over til en annen Sofia 2, sett inn USB flash-
stasjonen fra hoved-Sofia 2-apparatet som har innstillingene du ønsker å duplisere. 
 
Bruk  eller  i det første feltet for å velge Importer.  
 
I det neste feltet brukes  eller  for å velge Innstillinger.  
 
Påse at  er valgt, velg deretter  for å importere Sofia 2-innstillingsdata. Når dette er 
gjort, er det trygt å fjerne USB flash-stasjonen. 

Sofia 2 fastvare og analysemetoder 
Quidel kan fra tid til annen gi ut fastvare- og analysemetodeoppdateringer for å forbedre 
funksjonen til Sofia 2. Brukere kan sikre at deres Sofia 2-apparat har den nyeste fastvaren og 
analysemetoder ved å melde seg på en konto og registrere sitt Sofia 2-apparat på 
myquidel.com. Ved å følge instruksjonene på stedet, kan veilederen installere 
oppdateringer fra en USB flash-stasjon. Flere opplysninger finnes på myquidel.com. 

Importer fastvare fra USB flash-stasjon 
Sett inn USB flash-stasjon med fastvaren som skal installeres. 
 
Bruk  eller  i det første feltet for å velge Importer.  
 
I det neste feltet brukes  eller  for å velge Fastvare.  
 
Påse at  er valgt, velg deretter  for å importere Sofia 2-apparatets fastvare. Sofia 2 vil 
utføre en selvinstallasjon og deretter slå seg på og vise det vanlige oppstartsskjermbildet. 
Når dette er gjort, er det trygt å fjerne USB flash-stasjonen. 

Importer analysemetoder fra USB flash-stasjonen 
Sett inn USB flash-stasjon med analysemetoden som skal installeres. 
 
Bruk  eller  i det første feltet for å velge Importer.  
 
I det neste feltet brukes  eller  for å velge Analysemetoder.  
 
Påse at  er valgt, velg deretter  for å importere Sofia 2-apparatets analysemetoder. 
Sofia 2 vil fullføre en selvinstallasjon og så gå tilbake til siste skjermbilde. Når dette er gjort, 
er det trygt å fjerne USB flash-stasjonen. 

Importer språkfiler fra USB flash-stasjon 
Sett inn USB flash-stasjon med språkfilen som skal installeres. 

Merknad: Når innstillingene importeres fra én Sofia 2 til en annen, vil pasient- og KK-
resultatene på innkommende Sofia 2 bli slettet. 
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Bruk  eller  i det første feltet for å velge Importer.  
 
I det neste feltet brukes  eller  for å velge Språkfiler.  
 
Påse at  er valgt, velg deretter  for å importere Sofia 2-apparatets språkfiler. Sofia 2 vil 
fullføre en selvinstallasjon og så gå tilbake til siste skjermbilde. Når dette er gjort, er det 
trygt å fjerne USB flash-stasjonen. 
 

Kjør test (pasientprøver) 

 
 
Kjør test-skjermbildet kan også bringes opp ved å velge  på de fleste skjermbildene. 

Angi bruker-ID 
Bruker-ID kan angis ved å bruke strekkodeskanner eller manuelt på tastaturfeltet på 
skjermbildet. 
 
Velg Bruker-ID-feltet på Kjør test-skjermbildet. Bruk strekkodeskanneren (figur 19) til å 
skanne strekkoden fra en brukers ID-kort eller manuelt angi informasjonen ved å bruke 
tastaturfeltet på skjermbildet på Sofia 2. 

Angi pasient-ID 
Pasient-ID kan angis ved å bruke strekkoden eller manuelt med tastaturfeltet på 
skjermbildet. 
 
Velg Pasient-ID-feltet på Kjør test-skjermbildet. Bruk strekkodeskanneren (figur 19) til å 
skanne pasient-ID-strekkoden fra et pasientkort eller annen kilde eller manuelt angi 
informasjonen ved å bruke tastaturfeltet på skjermbildet på Sofia 2. 
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Figur 19 

 

Angi ordrenummeret, hvis aktuelt 
Ordrenummeret kan angis ved å bruke strekkoden eller manuelt med tastaturfeltet på 
skjermbildet. 
 
Velg Ordrenummer-feltet på Kjør test-skjermbildet. Bruk strekkodeskanneren til å skanne 
en ordrenummer-strekkode fra en pasientrekvisisjon, eller manuelt angi informasjonen med 
tastaturfeltet på skjermbildet på Sofia 2. 

Endre utviklingsmodus 
Velg ønsket utviklingsmodus: WALK AWAY eller READ NOW (se beskrivelsen av 
utviklingsmodusene WALK AWAY og READ NOW på side 11). 

Gjeldende utviklingsmodus vil utheves under ordrenummerfeltet (figur 20). Hvis den 
uthevede modusen er å foretrekke, er det ikke nødvendig med noen endringer. 

Figur 20 

 
 

Testprosedyre 
Gå i WALK AWAY-utviklingsmodus direkte til de neste trinnene så snart pasientprøven har 
blitt behandlet og lagt inn i testkassetten. La ikke kassetten utvikle utenfor Sofia 2. 

VIKTIG: Se det analysespesifikke pakkevedlegget for hver spesifikke test for instruksjoner 
om klargjøring av testkassetter med pasientprøver. 
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I READ NOW-utviklingsmodus, husk å først ta tiden på testutviklingen manuelt av 
pasientprøvens testkassett utenfor Sofia 2 ved romtemperatur for den nødvendige 
tidsperioden (som definert i det analysespesifikke pakkevedlegget) før du fortsetter til neste 
trinn. 
 
For å få tilgang til flere detaljer om de to utviklingsmodusene fra Kjør test-skjermbildet, velg 

. Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet fra popupvinduet. 
 
Trykk på  
Når ID-informasjon er angitt og utviklingsmodus er valgt, trykk på  for å gå videre til neste 
skjermbilde. 
 
Hvis Virena har blitt konfigurert, vil brukeren gå til skjermbildet Pasientinformasjon der mer 
pasientinformasjon kan tastes inn. 
 
Hvis Alder påkrevd har blitt stilt til Ja, vil brukeren bli bedt om å taste inn pasientens alder 
før han/hun fortsetter. Se avsnittet Virena-innstillinger på side 21 for mer informasjon. 
 
Trykk på  for å gå videre til neste skjermbilde og trekk Sofia 2-skuffen forsiktig ut. 

 
Sett testkassetten inn i skuffen og lukk skuffen forsiktig (figur 21). 
 
Figur 21 

 
 
Etter skuffen er lukket, vil Sofia 2 starte automatisk og vise fremdriften på skjermbildet. 

Merknad: Hvis Virena ikke er konfigurert, vil brukeren gå videre direkte til Sett inn 
kassett-skjermbildet etter å ha trykket på . 
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Pasienttestresultater 
Når testen er fullført, vil resultatene for både pasientprøvetesten(e) og den interne 
prosedyrekontrollen vises på Sofia 2-skjermbildet og bli automatisk lagret på enheten. 
 
Hvis disse funksjonene er konfigurert, kan resultatene også lagres i skyen med Virena eller 
overføres til LIS. 
 

Resultatene kan også skrives ut på en tilkoblet skriver ved å velge .  
 
Se det analysespesifikke pakkevedlegget for detaljer om hvordan du tolker resultater for 
spesifikke tester. 

 
Hvis prosedyrekontrollen er , gjenta testen med en ny pasientprøve og en ny kassett. For å 
kjøre en ny pasientprøve, velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Gjennomgå data  

 

Gjennomgå pasientresultater 
Pasientresultater inkluderer arkivene for tidligere kjørte pasienttester.  
 
I enhver pasientresultatliste kan du vise de detaljerte resultatene ved å velge resultatene for 
visning (figur 22). 
 
  

Merknad: Når resultatene har blitt generert for en individuell testkassett, vil ikke Sofia 2 
lenger akseptere den kassetten en gang til. 
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Figur 22 

 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Gjennomgå KK-resultater 
KK-resultater inkluderer arkivene for tidligere kjørte KK (positiv og negativ kontroll)-tester.  
 
Operatøren kan finne KK-resultatene på samme måte som pasienttestresultatene (figur 23). 
 
Figur 23 

 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Gjennomgå kalibreringsresultater 
Sofia 2 kalibreringsresultater inkluderer oppføringene fra tidligere kjørte kalibreringstester. 
 
Det vil vises en liste over utførte kalibreringer (figur 24). 
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Figur 24 

 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Vis partistatus 
KK partistatus 
KK partistatus viser KK-sett/partier av analysene og deres utløpsdatoer. Denne 
informasjonen registreres av Sofia 2 når kvalitetskontrollene kjøres. 
 
En liste over sett/partier som har blitt behandlet av KK-prosedyren vil vises sammen med 
utløpsdatoen. 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 

Se analysemetoder 
Det vises en liste over installerte analysemetoder og versjonsnummer. 
 
Velg  for å gå tilbake til Kjør test-skjermbildet. 
Kjør KK 

 
 

Eksterne kvalitetskontroller (KK) kan testes for å påvise at analysespesifikke reagenser, 
kassetter og analyseprosedyrer utføres riktig. 
 
For å kjøre eksterne kontroller, se det analysespesifikke pakkevedlegget for hver spesifikke 
test for trinnvise instruksjoner.  

Merknad: Ved kjøring av positive og negative kontroller med en kvalitativ test, skal den 
positive kontrollen testes før den negative kontrollen. 
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KK-resultater 
Når KK-kjøringen er fullført, viser systemet enten et gyldig resultat, , eller et ugyldig 
resultat .  
 
Velg  for å fullføre KK-prosessen og returnere til Kjør test-skjermbildet. 
 
Hvis KK-kontrollene ikke bestås, gjenta den eksterne testeprosessen eller kontakt veilederen 
eller Quidel teknisk støtte på 1.800.874.1517 (i USA) for assistanse før pasientprøvene 
testes. Se side 3 for ytterligere kontaktinformasjon. 
 

Kjør kalibrering 

 
 
 

Kalibreringskontroll er en nødvendig funksjon som sikrer optimal ytelse ved å kontrollere 
Sofia 2 sin interne optikk og funksjoner. 
 
VIKTIG: Kalibreringskontroll skal utføres innen 30 dager og før du tester noen pasientprøve. 
 
Se det analysespesifikke pakkevedlegget for kalibreringskontroll-frekvens. 

Utfør kalibreringskontroll for Sofia 2 
Bruk den spesifikke kalibreringskassetten som følger med Sofia 2 for kalibreringskontrollen. 
Kontakt Quidel teknisk støtte for levering av nye kalibreringskassetter.  
 
Følg veiledningen, sett kalibreringskassetten i Sofia 2 og lukk skuffen forsiktig. Sofia 2 vil 
utføre kalibreringskontrollen automatisk. 
 
Velg  for å returnere til Kjør test-skjermbildet etter at kalibreringen er fullført. 
 

Forsiktig: Oppbevar kalibreringskassetten i den medfølgende 
oppbevaringsposen ved romtemperatur (15 °C til 30 °C) mellom hver bruk. Feil 
oppbevaring kan skade kalibreringskassetten, som kan føre til mislykket 
kalibreringskontroll av Sofia 2. Ikke berør avlesingsvinduet på 
kalibreringskassetten, fordi dette kan påvirke resultatene. 
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Kalibreringsresultater 
Sofia 2 viser resultatene som enten  eller , som indikerer at kalibreringskontrollen er 
fullført.  
 
Kalibreringsresultatene oppbevares og kan gjenoppkalles med Gjennomgå 
kalibreringsresultater-funksjonen til Sofia 2 fra Gjennomgå data-menyen (side 32). 

 

Send data 

 
 

Når Send data er valgt, vil følgende alternativer vises på skjermbildet: 
 
 Siste resultat 
 Alle resultater 
 Test tilkobling 

 
Send informasjonen manuelt til Virena ved å velge ett av alternativene ovenfor og så trykke 
på . Hvis informasjonen ble sendt, vil  vises på skjermbildet. Hvis informasjonen ikke 
ble sendt, vil meldingen Feil ved sending til Virena vises. Bekreft Virena-konfigurasjon og 
forsøk å sende informasjonen igjen. Ta kontakt med teknisk støtte hvis det andre forsøket 
mislykkes. 
 
Send informasjon manuelt til LIS ved å velge ett av alternativene ovenfor og så trykke på . 
Hvis informasjonen ble sendt, vil  vises på skjermbildet. Hvis informasjonen ikke ble 
sendt, vil meldingen Feil ved sending til LIS vises. Bekreft at konfigurasjonen er riktig og 
forsøk å sende informasjonen igjen. Ta kontakt med teknisk støtte hvis det andre forsøket 
mislykkes. 

Avslåing 
Slå av enheten med strømbryteren på baksiden av enheten. Avslåing er fullført når skjermen 
blir svart. 
 

Merknad: Hvis kalibreringskontrollen ikke fullføres, si fra til veilederen på stedet eller 
kontakt Quidel teknisk støtte for assistanse på 1.800.874.1517 (i USA). Se side 3 for 
ytterligere kontaktinformasjon. 
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Vedlikehold og rengjøring 

Vedlikehold 

Batteristrøm 
Batteriets tiltenkte bruk 
Sofia 2 inkluderer et oppladbart batteri. Batteriet vil lade automatisk når det er koblet til 
nettstrømmen. Sofia 2 vill automatisk bytte til batteristrøm hvis nettstrøm ikke er 
tilgjengelig. 
 
Skifte batteri 
Sofia 2 sendes med et internt, oppladbart LiPo-batteri med forventet brukstid på omtrent 
3 år. 
 
Bruk kun et utskiftingsbatteri i Sofia 2 som som er levert av Quidel. 
 
For å optimere apparatets ytelse og batterilading, anbefaler vi at batteriet forblir installert i 
instrumentet. 
 
Før batteriet skiftes ut, må det påses at det ikke er en kassett i Sofia 2. Deretter slås Sofia 2 
av og frakobles stikkontakten. Ta av batteridekselet på baksiden av apparatet. Frakoble 
batteriledningen og skyv batteriet forsiktig ut (figur 25).  
 
Sett inn og koble til det nye batteriet og sett batteridekselet tilbake på plass. Resirkuler eller 
kasser litiumbatteriet i henhold til nasjonale og lokale lover. For å unngå brann- og 
eksplosjonsfare, skal batteriet ikke brennes. Batterier skal ikke kasseres i husholdningsavfall. 
 
Oppbevaring av Sofia 2 
Hvis Sofia 2 skal oppbevares og/eller ikke brukes over en lengre tidsperiode (> 3 måneder), 
må den kobles fra strømforsyningen og batterier må fjernes. Når Sofia 2 skal brukes igjen, 
settes batteriet inn igjen. Følg instruksjonene for seksjonene installasjon, oppsett og drift i 
denne bruksanvisningen. 
 
  

Merknad: Sofia 2 skal sendes til Quidel når det er behov for vedlikehold. Brukeren skal 
ikke utføre noe vedlikehold på egen hånd, unntatt mating av papir, bytte batterier og 
rengjøre yttersiden og kassettskuffen. 
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Figur 25 

 
Rengjøring 

 Slik reduseres faren for elektrisk støt: 
 

 Ikke demonter Sofia 2. Sofia 2 inneholder ingen deler som kan repareres av 
brukeren. 

 Fare for elektrisk støt: Slå av og koble Sofia 2 fra stikkontakten før rengjøring. Ikke 
rengjør kontaktene på baksiden av instrumentet. 

 Sofia 2 skal ikke legges i eller sprøytes med væske. 
 Undersiden av apparatet skal ikke rengjøres. 

 
Slå av og koble Sofia 2 fra stikkontakten før rengjøring. Bruk en myk klut med 70 % alkohol- 
eller 0,6 % kloroppløsning for å rengjøre overflatene på Sofia 2. Ikke bruk såpe eller andre 
oppløsninger, unntatt de som er oppført nedenfor. Tørk kun av yttersiden og kassettskuffen. 

 
Fjerne skuffen for rengjøring 
Sikre at det ikke befinner seg noen kassett i Sofia 2 og koble apparatet fra stikkontakten. Dra 
skuffen forsiktig ut inntil den stopper, deretter løft opp Sofia 2 og trykk på knappen som vist 
(figur 26). Skuffen kan deretter tas ut. 

 

Merknad: Følgende desinfeksjonsmidler i EPA-listen over desinfiseringsmidler til bruk 
mot Ebola-virus er funnet av Quidel å være kompatible for bruk med Sofia 2. 
 

• Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Cleaner (EPA Regnr.: 56392-7) 
• Clorox Commercial Solutions; Clean-Up Disinfectant Cleaner with Bleach 1 (EPA 

Regnr.: 67619-17) 
• Clorox Healthcare; Bleach Germicidal Wipes (EPA Regnr: 67619-12) 

Merknad: Hvis du møter motstand, må du ikke bruke makt. Bruk litt mer trykk for å 
frigjøre låsehaken. 
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Figur 26 

 
 
Bruk en myk klut med 70 % alkohol- eller 0,6 % kloroppløsning for å rengjøre bare skuffen. 
IKKE rengjør Sofia 2 innvendig. IKKE legg skuffen i rengjøringsmiddelet.  
 
Når skuffen er rengjort, sett den forsiktig inn og sett skinnene på skuffen inn i sporene på 
Sofia 2 (figur 27).  
 
Figur 27 

 
 
Skyv skuffen inntil den er låst sikkert på plass. Hvis du møter motstand eller skuffen ikke glir 
lett, kontroller justeringen av skinnene i sporene. Gå til hovedmenyen og utfør kalibrering. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg A Tekniske spesifikasjoner 

Sofia 2 

Mål 22 cm dyp x 12 cm bred x 12 cm høy 

Vekt 1 kg 

Inngang for strømforsyning 
100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, selv-veksling  
(USA/Internasjonalt), maks. 2,93 ampere 

Sofia 2 inngang 7,5 V likestrøm 2,5 A 

Utskiftbart batteri LiPo oppladbart batteri 

Display 4 tommers LCD berøringsfargeskjerm 

LAN-grensesnitt RJ45-kontakt 

Temperatur under drift 15 °C til 30 °C  

Luftfuktighet under drift 20–85 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende 

Høyde over havet under drift Maks. 2000 m  

Temperatur under forsendelse 
og oppbevaring 

–20 °C til 55 °C 

Luftfuktighet under forsendelse 
og oppbevaring 

20–85 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende 

Oppbevaring av 
pasienttestresultater 

Maks. 1000 tester  

Oppbevaring av KK-resultater Maks. 200 resultater  

Oppbevaring av 
kalibreringsresultater 

Maks. 200 resultater  

Oppbevaring av brukere Maks. 1000 brukere 
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Følgende strekkoder har blitt konfigurert på forsendelsestidspunktet. 
 
1D strekkoder: 

 UPC-A  KODE 39 

 UPC-E  KODE 93 OG 93i 

 EAN – 13 MED UTVIDET KUPONGKODE  KODE 128 

 CODABAR  GS1 DATABAR 

 INNFELT 2 AV 5 
 

  
 

2D strekkoder: 

 DATA MATRIX 

 AZTEC-KODE 

 QR-KODE 

 
Vedlegg B Optimisering av analysatorplassering 
 

 Ikke stable analysatorene. 

 Ikke plasser analysatoren nær en varmekilde. 

 Hold en avstand på minst 15 cm (6 tommer) mellom Sofia 2-analysatorene. 
 Ikke plasser analysatoren nær en vegg eller andre overflater som reduserer 

tilstrekkelig ventilasjon. Gjelder også bak enheten. 

 
Vedlegg C Feilsøking av systemet 

Feilmeldinger 
Merknad: Diagrammet nedenfor beskriver feilkoder som kan vises mens du bruker Sofia 2. 
Hvis du ikke er i stand til å løse problemet etter feilsøking, noter deg feilmeldingen og 
kontakt Quidel teknisk støtte. Feilmeldingen vil hjelpe teknisk støtte til å diagnostisere 
problemet. 
 
ID Vist tekst Tiltak 
1 Uventet feil Kontakt teknisk støtte. 
2 Bruker-ID må angis. Angi en gyldig bruker-ID for å fortsette. 
3 Pasient-ID må angis. Angi en pasient-ID for å fortsette. 
4 Ugyldig bruker-ID Angi en gyldig bruker-ID for å fortsette. 
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ID Vist tekst Tiltak 
5 Ekstern lagringsenhet mangler eller er 

ikke skrivbar. Sett inn en USB-
lagringsenhet og prøv igjen. 

Sett inn en USB flash-stasjon. 

6 Settparti-ID må angis. Angi settpartinummer 
7 Filskriving mislyktes Skift ut USB flash-stasjon. 
8 Aktuell temperatur utenfor området for 

analyse eller system 
Tillatt temperaturområde er 15 °C til 
30 °C  

9 Utskriftsfeil. Sjekk forbindelsen med skriveren 
10 Ugyldig KK-kortstrekkode. Sjekk KK-kort eller skann på nytt 
11 Skriver ikke funnet Sjekk forbindelsen med skriveren 
12 Ulesbar kassettstrekkode. Påse at kassetten er riktig innsatt og at 

det ikke er markeringer på strekkoden. 
13 Kassettype ikke gyldig for gjeldende 

test. 
Test på nytt med en kassett av riktig 
enhetstype. 

14 Metodefil utilgjengelig for medfølgende 
kassett. 

Test bare med godkjente Sofia 2-
analyser. 

15 Kassetten kan ikke gjenbrukes. Bruk en testkassett som ikke tidligere 
har blitt kjørt. 

16 Kassettskuffen er åpen, kan ikke lese 
strekkode. 

Lukk skuffen for å fortsette med testen. 

17 Strekkodeskanning pågår. Vent til strekkodeskanningen er ferdig. 
18 Kassettens utløpsdato er overskredet. 

Test på nytt med en kassett som har 
gyldig utløpsdato. 

Test på nytt med en kassett med gyldig 
utløpsdato. 

19 Kalibreringsperioden er utløpt og 
instrumentet er låst til kalibrering er 
utført. 

Kalibrer Sofia 2. 

20 Kassettens strekkode er ugyldig, 
mangler eller er ulesbar. 

Test på nytt med en kassett med gyldig 
strekkode. 

21 Data kunne ikke eksporteres. Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 
og at den er satt inn riktig. 

22 Data kunne ikke importeres. Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 
og at den er satt inn riktig. 

23 Bruker-ID-en eksisterer allerede. Velg en annen bruker-ID. 
24 KK-kortets utløpsdato er overskredet. Test på nytt med et KK-kort som har 

gyldig utløpsdato. 
25 Det oppsto en feil under oppgraderingen. 

Start på nytt og prøv igjen. 
Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 
og at den er satt inn riktig. 

26 Brukernavnet inneholder ugyldige tegn. Angi et brukernavn som inneholder 
20 tegn eller mindre. 

27 Språkfilen kunne ikke lastes. Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 
og at den er satt inn riktig. 
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ID Vist tekst Tiltak 
28 Innlasting av analysemetoder mislyktes. Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 

og at den er satt inn riktig. 
29 Loggfilen kunne ikke eksporteres. Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 

og at den er satt inn riktig. 
30 Batteriet er lavt Koble til 

strømforsyningen før du kjører en ny 
test. 

Koble Sofia 2 til nettstrøm eller skift ut 
batteriet før du kjører en ny test.  

31 Kalibrering mislyktes. Kontakt teknisk støtte. 
32 Feil ved selvtest ved oppstart. Rengjør skuffen, inkludert de to 

brikkene på hver side av skuffen. Utfør 
ny oppstart av apparatet og prøv på 
nytt.  
Hvis feilen ikke er utbedret, avbryt 
bruken og kontakt teknisk støtte.  

33 Veileder-ID skal ha mellom 4 og 12 
tegn. 

Sjekk veileder-ID og angi på nytt. 

34 Den siste veilederen kan ikke endres. Opprett en reserve-veileder eller still 
inn en ny standard veileder før du 
endrer brukerstatus. 

35 Strølys eller feil kalibrering. Start Sofia 2 på nytt, og dersom 
problemet vedvarer, kontakt teknisk 
støtte. 

36 Ugyldig operatørnummer. Angi et gyldig operatørnummer (dvs. 
det ikke er et duplikat eller inneholder 
mer enn 20 tegn). 

37 Innlogget bruker kan ikke slettes. Logg av brukeren og logg inn som en 
annen bruker før sletting. 

38 Innlogget bruker kan ikke endres til en 
operatør. 

Logg ut brukeren før brukerstatus 
endres. 

39 Strømforsyning må leveres for å 
oppgradere. Koble til strømnettet og 
prøv igjen. 

Koble Sofia 2 til strømnettet før 
oppgradering av fastvare. 

40 USB-lagringsenhet inneholder ikke en 
gyldig oppgraderingsfil. 

Påse at riktig fastvareoppgradering har 
blitt nedlastet fra myquidel.com. 

41 Det oppsto en feil under 
oppgraderingen. Start på nytt og prøv 
igjen. 

Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 
og at den er satt inn riktig. 

42 Flyttbar lagring mangler. Sett inn en 
USB-lagringsenhet med 
oppgraderingsfilen, og prøv igjen. 

Bekreft bruk av riktig USB flash-stasjon 
og at den er satt inn riktig. 

43 Bruker-ID og operatørnummer må ikke 
matche. 

Angi en PIN-kode som er forskjellig fra 
operatørnummeret. 
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ID Vist tekst Tiltak 
44 Brukerrettigheter er utilstrekkelige for 

denne funksjonen. 
Logg inn som veileder for å få tilgang til 
denne funksjonen. 

45 Testforbindelsesfeil. Kontakt teknisk støtte. 
46 Kan ikke bruke innstillingsendringene, 

tidligere verdier beholdt. 
Gå tilbake til Innstillinger-skjermbildet 
og forsøk å uføre endringene igjen. 

47 Feil ved sending til Virena. Kontakt teknisk støtte. 
48 Ugyldig alder. Angi alder mellom 1 og 129. 
49 Ugyldig studiekode. Angi en studiekode som inneholder 

1-2 numeriske tegn. 
50 Feil ved sending til Virena. Batteriet er 

defekt. 
Kontakt teknisk støtte. 

51 Gjenopprett fabrikkstandardfeil. Kontakt teknisk støtte. 
52 Handlingen ga ingen resultat. Kontakt teknisk støtte. 
53 USB-lagringsenhet inneholder ikke 

analysemetoder. 
Påse at fil med riktig analysemetode har 
blitt nedlastet fra myquidel.com. 

54 Noen filer ble ikke importert. Påse at riktige filer har blitt nedlastet fra 
myquidel.com. 

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