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Allmän information
Kontaktinformation för Quidel
Kontakta Quidels tekniska service från kl. 7 till kl. 17 PST (Stillahavstid)
Tfn:

+1 800 874 1517 (inom USA);
+1 858 552 1100 (utanför USA)

Fax:

+1 858 552 7905

E-post

technicalsupport@quidel.com eller kontakta din lokala distributör

Webbplats:

quidel.com
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Huvudmenyns struktur
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Etiketter och symboler
Etikett/symbol Beskrivning
Tillverkare
In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt
Se bruksanvisningen
Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen

Temperaturbegränsning

Fuktighetsbegränsning

Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(WEEE)

Serienummer
Katalognummer
Varning/Försiktighet

Ultraviolett strålning

Potentiell biologisk fara
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Ikoner
Meny

OK/Bekräfta

Startsida

Avbryt/Ta bort

Kör test

Hjälp

Operatör

Lägg till/Skapa ny

Patient

Redigera

Ordernummer

Navigera till
höger

LÄS NUläge

Tillbaka/Navigera
till vänster

Gå ifrånläge

Navigera uppåt

Positivt resultat

Navigera nedåt

Negativt resultat

Skriv ut

Kontrollen giltig

Tar bort

Kontrollen ogiltig

Datum

Positiv kontroll

Utgångsdatum

Negativ kontroll

Tid

Bekräftelse

Varning/fel
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Granska data

Batterinivå

Kvalitetskontroll

Batteriet kritiskt svagt

Kalibrering

Batteriet laddas/
nätströmsdrift

Kalibrering måste
utföras om 3 dagar

4G

Arbetsledare

USB-enhet

Logga ut

Virena

Patientresultat

Ljud av

QC-resultat

Ljud på

Kalibreringsresultat

Hoppa över

Test/testtyper

Skicka till Virena

Satskartong/parti

Skicka till LIS

Inställningar

Statistik

Hantera användare

Exportera, Importera, Ta bort
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Kortfattade varningar, försiktighetsåtgärder och begränsningar
 Använd alltid Sofia 2 på en plan och torr yta som inte är utsatt för direkt solljus.
 Placera eller stapla inte några saker på Sofia 2. Det ska vara minst 15 centimeters avstånd
runt sidorna och baksidan av Sofia 2.
 Sofia 2-analysatorns kalibreringskassett är ljuskänslig. Förvara den alltid i den
ogenomskinliga hylsan när den inte används.
 Skriv inte på streckkoden eller ytan av kassetten.
 Flytta aldrig Sofia 2-analysatorn eller öppna lådan under pågående test.
 Använd enbart den nätadapter som levererades tillsammans med Sofia 2.
 Tappa inte Sofia 2 eftersom detta skulle kunna skada enheten.
 Kontakta teknisk service om instrumentet har skadats.
 Sofia 2 har konstruerats för CISPR 11, klass A. I en hemmiljö kan den orsaka
radiostörningar och du kanske behöver vidta åtgärder för att mildra störningen.

Säkerhetsåtgärder
Sofia 2 är konstruerad för säker och pålitlig drift när den används i enlighet med
användarhandboken. Ifall Sofia 2 används på ett annat sätt än vad som anges i
Användarhandboken, kan säkerheten som utrusningen ger försämras.
Alla varningar och försiktighetsåtgärder ska efterföljas för att kunna undvika farligt agerande som
potentiellt kunde leda till personskada eller till skada på apparaten.

Varning!
För att minska risken för elektriska stötar:
 Koppla bort Sofia 2 från strömanslutningen före rengöring.
 Anslut enheten till ett godkänt uttag.
 Sänk inte ned den i vatten eller rengöringslösningar.
 Försök inte öppna höljet.

Ultraviolett strålning!
För att minska risken för exponering för UV-strålning:
 Försök inte öppna eller demontera Sofia 2.
 Försök inte att titta inuti Sofia 2 under drift.
Underlåtenhet att följa dessa varningar upphäver garantin.
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Potentiell biologisk fara!
För att minska risken för biologisk fara:
 Kassera förbrukade prover i enlighet med regionala, statliga och lokala föreskrifter.
 Hantera provmaterial och patientprover som potentiellt biologiskt riskmaterial.
 Se till så att Sofia 2 rengörs enligt avsnittet Underhåll och rengöring.
 Sök särskild skolning eller handledning om du inte är van att ta och hantera prover.
 Användning av nitril-, latex- eller andra typer av handskar rekommenderas vid hantering av
patientprover.

Försiktighet!
För att minska risken för felaktiga resultat:
 Sofia 2-analysatorn bör enbart användas av skolade operatörer.
 Använd inte ifall Sofia 2 rapporterar ett feltillstånd som inte går att korrigera.
 För att erhålla korrekta resultat, se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer som gäller
specifika test.
 Använd testkitet före utgångsdatum.
För att minska risken för skada på Sofia 2-analysatorn:
 Sofia 2 är konstruerad för bänkdrift.
 Sofia 2 är inte konstruerad för att staplas på varandra.
 Förhindra inte luftflödet på varje sida av enheten.
 Se till att det finns minst 15 cm tomt utrymme på alla sidor av enheten, inklusive baksidan.
 Sofia 2 är inte konstruerad för att motstå fukt, extrem luftfuktighet, eller extrema
temperaturer.
 Sofia 2 är inte konstruerad för att motstå kraftiga stötar eller vibrationer.
 Öppna eller demontera inte apparaten.
Underlåtenhet att följa de försiktighetsåtgärder som nämns ovan kommer att innebära att
garantin upphävs.
För att minska risken för miljöföroreningar:
 Kontakta Quidels tekniska service på nummer +8008741517 för retur eller kassering av
Sofia 2. Se sidan 3 för ytterligare kontaktinformation.
 Rengör Sofia 2 i enlighet med avsnittet Underhåll och rengöring i denna Användarhandbok
före retur eller kassering.
 Sofia 2 måste bortskaffas på ett säkert sätt som uppfyller kraven. Tillämpliga federala,
statliga och lokala föreskrifter ska följas för att säkerställa att Sofia 2 inte kasseras som
kommunalt avfall. Om du är osäker på lämpliga metoder för bortskaffande, kontakta en
certifierad avfallsmäklare för vägledning.
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OBS! Medicinsk utrustning som kan ha kommit i kontakt med potentiellt infektiösa material
(t.ex. patientprover, blod, serum etc.) måste desinficeras ordentligt före bortskaffande eller
återvinning.

Inledning
Avsedd användning
Sofia 2 är en bänkanalysator avsedd att användas med kassettbaserade immunofluorescerande in
vitro-diagnostiska analyser framställda av Quidel Corporation. Sofia 2 är avsedd för yrkesmässig
användning och laboratoriebruk.
Endast mot recept
Efter att patientprovet placerats i testkassetten, placeras testkassetten, beroende på användarens
val, antingen inuti Sofia 2 för automatiskt justerad utveckling (GÅ IFRÅN-läge) eller på disken eller
bänkskivan för manuellt justerad utveckling och därefter i Sofia 2 för skanning (LÄS NU-läge). Sofia
2 läser testremsan och mäter fluorescenssignalen genom att behandla resultaten med hjälp av
metodspecifika algoritmer. Sofia 2 visar därefter testresultaten.
Se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer gällande enskilda analyser.

Produktbeskrivning
Sofia 2 använder en fluorescerande tagg som belyses av en ultraviolett (UV) ljuskälla för att
generera specifika resultat.
Vid varje test läses även en intern procedurkontroll-linje. Detta garanterar att ett provflöde har
skett i testkassetten vilket ger en korrekt avläsning.
Sofia 2 visar sedan testresultaten för användaren på skärmen och sparar dem automatiskt på
enheten. Om så konfigurerats, kan resultaten även skickas till en bifogad skrivare eller lagras i
molnet med Virena.

Kalibreringskontroll och kvalitetskontroll (QC)
Sofias 2 kalibreringskontroll och externa kvalitetskontrolltester måste utföras regelbundet.
 Sofia 2 kalibreringskontroll: Kalibreringskontroll är en nödvändig funktion som
kontrollerar Sofia 2:s inbyggda optik och system. En kalibreringskontroll måste utföras med
30 dagars mellanrum, eller oftare. En speciell kalibreringskassett medföljer Sofia 2.
Kontakta Quidels tekniska service för utbyte av kalibreringskassetten.
 Externa kvalitetskontroller: Se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer gällande
enskilda analyser.
Instruktioner återfinns i avsnitten Kör kalibreringskontroll och Kör QC.
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Utvecklingslägen
När ett patientprov sätts till testkassetten, börjar det flöda genom testremsan. Den utvecklingstid
som behövs är beroende av testtypen. Se den analysspecifika bipacksedeln för att avgöra den
behövliga utvecklingstiden för varje test, och nödvändiga förvaringsförhållanden för testet och
externa kontroller.
Korrekt utvecklingstid behövs för att få exakta resultat.
Sofia 2 har konstruerats för att fungera i olika utvecklingslägen. Arbetsledaren och användaren
kan identifiera det läge som fungerar bäst med deras arbetsflöde och den testade volymen.
GÅ IFRÅN-läget kan vara det lämpligaste vid avläsning av ett enstaka patientprov, eftersom
användaren kan avlägsna sig under utvecklingsfasen. Sofia 2 har kapacitet för två olika GÅ IFRÅNlägen: Användarvalt GÅ IFRÅN-läge och LÅST GÅ IFRÅN-läge.
 Det användarvalda GÅ IFRÅN-läget kan vara det lämpligaste vid avläsning av ett enstaka
patientprov, eftersom användaren kan avlägsna sig under utvecklingsfasen. I detta läge
dispenserar användaren patientprovet i testkassetten och sätter därefter omedelbart in
testkassetten i Sofia 2-analysatorn. Sofia 2 kommer automatiskt att låta testkassetten
utvecklas under den tid som behövs (förprogrammerad för varje analys), läsa av
testkassetten, analysera och tolka data, och automatiskt och objektivt visa testresultaten.
Beroende på testet kan Sofia 2 också läsa testkassetten periodiskt under utvecklingstiden
och visa ett positivt resultat före den slutliga testtiden.
 Låst GÅ IFRÅN-läge kan enbart väljas då man är inloggad som arbetsledare. I detta läge
låses Sofia 2 till GÅ IFRÅN-inställningen för utvecklingstid med avseende på SAMTLIGA
analyser som utförs med analysatorn. LÄS NU-inställningen för utvecklingstid kommer inte
att finnas tillgänglig när detta standardläge har valts.
LÄS NU-läget kan vara lämpligast i situationer med stora volymer eftersom Sofia 2 snabbt kan läsa
många patientprover i sekvens. Användaren dispenserar patientprovet i testkassetten. Användaren
klockar sedan utvecklingstiden manuellt, utanför Sofia 2. Detta kan göras på disken eller ovanpå
bänken med hjälp av en timer. Se den analysspecifika bipacksedeln för den utvecklingstid som krävs.
Efter att utvecklingstiden är avslutad, sätter användaren in testkassetten i Sofia 2-analysatorn. Sofia
2 kommer att läsa av omedelbart och visa testresultatet inom en minut.

Systemets komponenter
Följande systemkomponenter medföljer Sofia 2:

Sofia 2

 Sofia 2 med återuppladdningsbart batteri
 Nätadapter
 Snabbstartsguide
 Kalibreringskassett
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Ytterligare stödutrustning (valfritt)
 Dymo LabelWriter 450-skrivare (del nr 1752264)
 Dymo-vinyletikettrulle, 2 5/16 tum x 4 tum (del nr 30256)
 Ersättningsbatteri
Kontakta Quidels tekniska service för ytterligare förnödenheter på +1 800 874 1517 (inom USA).
Se sidan 3 för ytterligare kontaktinformation.
Sofia 2-testkit för engångsbruk, med testkassetter och material för extern kvalitetskontroll,
levereras separat.
Rådgör med din Quidel-representant för en förteckning över godkända Sofia 2-analyser.

Typer av användare
Användare utan arbetsledarbehörighet har tillgång till följande funktioner:

Användare/operatör







Starta Sofia 2.
Utföra kalibrering
Köra QC (externa kontroller)
Köra test på patientprover
Granska data (patient, kalibrering och QC)

Användare med arbetsledar-auktorisation kan utföra alla de följande funktionerna:

Arbetsledare

(Giltiga inloggningsuppgifter krävs
för att komma åt arbetsledarmenyn.)

 Importera analysmetoder
 Lägg till eller ta bort användare
 Exportera och importera
inställningar
 Uppdatera Sofia 2:s inbyggda
programvara
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 Importera språkfiler
 Visa meddelandeloggar
 Granska statistik
 Ändra inställningar

Systemdisplay
Systemdisplay
Sofia 2 har en LCD-display i färg på 4 tum för interaktion med användargränssnittet (Figur 1).
Figur 1

Pekskärm

Streckkodsläsare

Kassettlåda

Installation, konfiguration och drift
Installation av Sofia 2
 Placera Sofia 2 på bänken. Enheten är bärbar och kan flyttas till lämplig plats för
tester. Försäkra dig om att diskens yta är stabil, jämn, torr och fri från hinder. Undvik
direkt solljus.
 Kontrollera att det finns tillräckligt utrymme på bänken för Sofia 2 och minst 15 cm
tomrum runt enheten. Det måste finnas utrymme för tillräcklig ventilation och för att
kunna öppna/stänga lådan i Sofia 2 och att komma åt anslutningsportarna på
enhetens baksida.
 Anslut nätadaptern i apparatuttaget på baksidan av Sofia 2. Sätt sedan i adaptern i
ett tillgängligt eluttag.
 Om du använder den valfria Dymo-etikettskrivaren, ansluter du den till Sofia 2
genom att sätta i den i en USB-port på baksidan av instrumentet (Figur 2).
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Uppstart
Starta Sofia 2 med hjälp av strömbrytaren på bakpanelen (Figur 2).
Figur 2

Strömbrytare
USB-portar (2)

Batterifack

RJ45
Strömuttag

Sofia 2 kommer att visa en skärm med status för uppstartsprocessen och utföra ett självtest
för uppstart. Efter att startsekvensen är slutförd, kommer skärmen Kör test (Figur 3) att
visas och Sofia 2 är klar att användas.
Figur 3

När du slår på Sofia 2 för första gången kommer Sofia 2 att uppmana användaren att ange
postnumret där den är belägen (Figur 4). Välj
för att bekräfta och fortsätta till nästa
skärm.
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Figur 4

En kalibreringskontroll måste även utföras innan Sofia 2 tas i bruk för första gången
(Figur 5). Förvalt arbetsledar-ID (1234) kommer att användas för kalibreringskontrollen.
Figur 5

Arbetsledarmeny
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Logga in som arbetsledare
Arbetsledarmenyn ger arbetsledaren åtkomst till extra funktioner och säkerhetsalternativ
beroende på arbetsmiljö och placering av Sofia 2.

Inställningar
Tillträde till menyn Inställningar förutsätter att man loggar in som arbetsledare. Sofia 2
kommer från tillverkaren med ett förvalt inloggnings-ID för arbetsledare, vilket bör ändras
när Sofia 2 installeras för första gången hos kunden. Förvalt arbetsledar-ID är 1234.
OBS! Om det ID som fabriksinställts har tagits bort, och alla andra arbetsledarkoder har
tappats bort eller glömts bort, kan man ringa Quidels tekniska service för att få ett
tillfälligt arbetsledar-ID som är giltigt i ett dygn och låter användaren skapa ett nytt
handledar-ID. Kontakta Quidels tekniska service för hjälp på nummer +1 800 874 1517
(inom USA). Se sidan 3 för ytterligare kontaktinformation.

Ställ in inmatningskrav
Inställning av inmatningskrav ger arbetsledaren möjlighet att kontrollera vilken information
som ges innan ett test utförs.
OBS! Användar-ID och beställnings-ID kan sättas till Obligatoriskt eller Valfritt. Patient-ID kan
ställas in till Obligatoriskt, Valfritt eller Inaktivt. Om Obligatoriskt väljs, måste fälten fyllas i
för att användaren ska kunna köra ett patienttest.
När inmatningskraven är ifyllda fortsätter du till Ställ in standardläge och Tidsgräns med
hjälp av .

Ställ in standardläge och Tidsgräns.
Standardläge
När arbetsledaren sätter Sofia 2 i ett visst standardläge, kommer detta att vara det normala
driftläget, om det inte ändras.
Välj antingen GÅ IFRÅN, LÄS NU eller LÅST GÅ IFRÅN som utvecklingsläge.
Tidsgräns för inaktivt ID
Tidsgränsen för inaktivt ID bestämmer den tid som ett användar-ID förblir inmatat och aktivt
medan en användare utför olika tester och aktiviteter. Efter att tidsgränsperioden har gått
ut, måste användaren ange sitt ID-nummer på nytt.
Använd knappsatsen på skärmen för att ange det antal minuter, 1–20, som utgör
tidsgränsen. Tryck på
för att bekräfta att ändringarna är fullständiga och återgå till
skärmen Kör test.

Kalibrering och QC
Kalibreringspåminnelse
Ange med hjälp av knappsatsen på skärmen det tidsintervall, 2–30 dagar, med vilket
kalibreringspåminnelser ska ges. När det valda antalet dagar är kvar tills nödvändig
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kalibrering, visas påminnelsen bredvid menyikonen på skärmen Kör test. Tryck på
att bekräfta att ändringarna är fullständiga och återgå till skärmen Kör test.

för

Datasäkerhet
Via skärmen Datasäkerhet kan arbetsledaren välja antalet patientresultat som ska lagras i
Sofia 2. Arbetsledaren kan också välja om patientdata ska sparas tillsammans med testdata
till ett anslutet USB-minne.
Använd knappsatsen på skärmen för att ange antal patientresultat som ska sparas på
enheten från 1–1000 i fältet Lagrade patientdata.
I fältet Spara patientdata till USB, väljer du På eller Av. Om På anges kommer inga
patientdata att sparas tillsammans med testprotokollen vid exportering till ett anslutet USBminne. Ett USB-minne måste anslutas innan ett test påbörjas för att det resultatet ska
sparas. Tryck på
för att bekräfta att ändringarna är fullständiga och återgå till skärmen
Kör test.

Andra inställningar
Ange platsnamn och postnummer
Platsnamn- och postnummerinställningarna ställer in namn och plats för kliniken, sjukhuset,
laboratoriet eller läkarmottagningen där Sofia 2 används.
Använd knappsatsen på skärmen för att ange platsnamnet med upp till 20 tecken och/eller
mellanslag i fältet Platsnamn.
För att ta bort en bokstav tryck
Om man i något skede trycker på
sin tidigare inställning.

på knappsatsen.
annulleras ändringarna och platsnamnet återställs till

Använd knappsatsen på skärmen för att ange det femsiffriga postnumret i fältet för
postnummer. Postnumret som används för anläggningen i MyVirena måste användas för att
Virena ska kunna konfigureras korrekt, enligt beskrivningen på sidan 19.
Fortsätt med att ställa in ljudet med hjälp av
fullständigt ifyllda.

när platsnamnet och postnumret är

Ställ in språk
Sofia 2 kan ställas in för att visa språk som tidigare installerades från menyn Exportera,
Importera, Ta bort (sidan 27).
Välj eller för att välja lämpligt språk. Detta språk kommer att visas när användaren
återvänder till skärmen Kör test.
När språket har ställts in, fortsätter du till Ställ in ljud.
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Ställ in ljud
Genom att ställa in ljudet på Sofia 2 kan arbetsledaren sätta på
meddelanden eller när streckkoden skannas.

eller av

pipljudet för

När ljudet har ställts in fortsätter du till tid och datum med .
Ställ in tid och datum
Alternativet Tid medger två olika format för tid, för att passa specifika nationella krav.
Användaren kan ändra formatet på tiden som visas till antingen 12- eller 24-timmarsformat.
I fältet väljer du antingen 12h eller 24h. Ange korrekt tid med hjälp av knappsatsen på
skärmen.
När 12h-formatet har valts ska du också välja AM eller PM. När 24h-formatet har valts är
AM-/PM-knapparna inaktiva. Om en ogiltig tid läggs till kommer fältet att markeras i rött
och
är inaktiverad.
Alternativet Datum tillåter två olika datumformat, för att passa specifika nationella krav.
I fältet kan användaren välja datumformat som antingen mm/dd/åå eller dd/mm/åå.
Ange korrekt datum med hjälp av knappsatsen på skärmen. Om ett ogiltigt datum läggs till
kommer fältet att markeras i rött och
är inaktiverad.
Tryck på

för att bekräfta att ändringarna är fullständiga och återgå till skärmen Kör test.

Nätverksinställningar

Ethernetinställningar
För Ställ in IP-adress väljer du Manuellt eller DHCP. Om du väljer DHCP väljer du
för att
testa anslutningen och återgå till skärmen Kör test. Om du väljer Manuellt trycker du på
för att fortsätta till nästa skärm. Använd knappsatsen på skärmen för att ange information
om IP-adress, Subnätmask och Gateway. Tryck på för att fortsätta till nästa skärm.
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Använd knappsatsen på skärmen för att ange information om Primär DNS och Sekundär
DNS. Välj
för att testa anslutningen och återgå till skärmen Kör test.

LIS-inställningar
Använd knappsatsen på skärmen för att ange Lis-IP-adress. LIS-port har angivits i förväg och
ingen ytterligare användarinmatning behövs (Figur 6).
Figur 6

Tryck på för att fortsätta till nästa skärm. För Skicka automatiskt väljer du antingen Av
eller På. Om På har valts kommer testresultaten att skickas till LIS automatiskt i takt med att
testerna körs. Om Av har valts kommer testresultaten att behöva skickas till LIS manuellt,
om så önskas. Se avsnittet Skicka data på sidan 35 för mer information. Välj
för att
bekräfta konfigurationen och återgå till skärmen Kör test.

Virena-inställningar
Innan du konfigurerar Virena, säkerställ att korrekt postnummer har angivits vid inledande
uppstart eller i menyn Andra inställningar. Se sidan 17 för ytterligare information. På den
första skärmen för inställning av Virena har Virenas domännamn angetts i förväg och ingen
ytterligare användarinmatning behövs (Figur 7).
OBS! Virenas funktionalitet via en trådlös mobil anslutning är för närvarande endast
tillgänglig inom USA. Utanför USA måste Virena för närvarande konfigureras med hjälp av en
Ethernetanslutning.
Figur 7
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Tryck på för att fortsätta till nästa skärm. För Skicka automatiskt väljer du antingen Av
eller På. För Köa resultat väljer du antingen På eller Av (Figur 8). Båda inställningarna måste
vara inställda till På för att skicka resultaten till Virena-molnet dagligen. Vid aktivering av
Sofia 2:s nätverksförmågor sänder Sofia 2 data, identifierad enligt 45 C.F.R. § 164.514(b)(1),
från kundens Sofia 2 till Quidels nätverk av säkrade fjärrhysta tredjepartsservrar.
Figur 8

Tryck på för att fortsätta till nästa skärm. För Överför patient-ID, väljer du antingen På
eller Av. För Överför ordernummer, väljer du antingen På eller Av (Figur 9). Denna
information används endast för studiesyften, och informationen kommer inte att överföras
oavsett vad som väljs.
Figur 9

Tryck på för att fortsätta till nästa skärm. För Ålder obligatoriskt väljer du antingen På
eller Av (Figur 10). Om ställt till På måste användaren ange patientens ålder innan varje test
körs. För Anslutningsgränssnitt väljer du antingen Ethernet eller Mobilt. Om ställt till
Ethernet måste användaren även konfigurera Ethernetinställningar. Se sidan 18 för
ytterligare information.
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Figur 10

Välj

för att bekräfta konfigurationen och återgå till skärmen Kör test.

Testa Virena-anslutningen
Det slutliga steget av Virena-konfigurationen är att testa anslutningen. Du kan komma åt
detta via skärmen Skicka data (sidan 35). Välj Testanslutning och tryck på
för att påbörja
anslutningstestet (Figur 11). Om allt fungerat kommer popup-rutan på skärmen att visa
Testa anslutning framgångsrik. Om det inte fungerat kommer popup-rutan på skärmen att
visa Fel vid testa anslutning. Kontakta Quidels tekniska service om anslutningstestet inte
fungerat korrekt efter ett andra försök.
Figur 11
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Statistik

Visa analysatorinfo
Första skärmen för Visa analysatorinfo visar den inbyggda programvarans version,
maskinvaruversion, antal test och serienummer (Figur 12).
Välj

för att fortsätta till nästa skärm eller

för att återgå till skärmen Kör test.

Figur 12

Den andra skärmen av Visa analysatorinfo visar Ethernet MAC, WiFi MAC, inbyggd
programvara för mobiltelefon, IMEI och ICCID (Figur 13).
Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Sidan 22 av 43

Figur 13

Visa meddelandelogg
Visa meddelandelogg visar felkod, datum och klockslag (Figur 14).
Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Figur 14

Hantera användare
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Lägg till användare
För att lägga till en användare väljer du

på skärmen Lägg till användare (Figur 15).

Använd knappsatsen på skärmen eller streckkodsläsaren för att ange användar-ID.
Användar-ID måste bestå av minst 4 siffror.
Välj sedan Användartyp genom att välja Operatör eller Arbetsledare.
Ange namnet på den nya användaren genom att använda knappsatsen på skärmen.
För att ta bort en bokstav tryck

på knappsatsen.

Om man i något skede trycker på annulleras alla föregående ändringar och namnet
återställs till sin tidigare inställning.
När namnet har angivits klart trycker du på

.

Figur 15

Redigera användare
Välj en användare genom att röra någonstans inom raden och välja
på skärmen för att redigera användarinformationen (Figur 16).
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. Använd knappsatsen

Figur 16

När informationen är klar trycker du på

.

Ta bort användare
Välj en användare genom att peka någonstans i raden och välja för att ta bort
användaren (Figur 17). Den här åtgärden kan inte ångras. Om en användare tas bort av
misstag, ange användaren igen såsom beskrivs ovan.
Figur 17

OBS! Maximalt antal användare är 1000.
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Exportera, Importera, Ta bort

Exportera, importera eller ta bort datatyper
Arbetsledare kan exportera, importera eller ta bort data till/från antingen ett
USB-flashminne eller enheten (Figur 18). De flesta vanliga USB-flashminnena kan användas
med Sofia 2.
Figur 18

Exportera inställningar till ett USB-flashminne
Arbetsledare kan exportera inställningarna för en Sofia 2 till en annan Sofia 2.
Använd

eller

i det första fältet för att välja Exportera.

I nästa fält, använd

eller

för att välja Inställningar.

Sätt i ett USB-flashminne och välj
och sedan
för att exportera Sofia 2:s
inställningsdata. När detta är klart är det säkert att ta bort USB-flashminnet.
När du klonar Sofia 2 flyttas alla användare över. Användarhistorik, partistatus, QC och
testdata flyttas inte över.

Sidan 26 av 43

Importera inställningar från ett USB-flashminne
För att importera inställningarna från en Sofia 2-analysator till en annan, sätter du in USBflashminnet från den första Sofia 2-analysatorn vars inställningar du önskar duplicera.
Använd

eller

i det första fältet för att välja Importera.

I nästa fält, använd

eller

för att välja Inställningar.

Försäkra dig om att
har valts och välj sedan
för att importera Sofia 2-inställningsdata.
När detta är klart är det säkert att ta bort USB-flashminnet.
OBS! När du importerar inställningar från en Sofia 2 till en annan kommer patient- och
QC-resultat på den inkommande Sofia 2 att raderas.

Sofia 2:s inbyggda programvara och analysmetoder
Ibland släpper Quidel uppdateringar av den inbyggda programvaran och analysmetoder som
förbättrar Sofia 2:s funktionalitet. Användare kan försäkra sig om att deras Sofia 2 har den
senaste inbyggda programvaran och de senaste analysmetoderna genom att anmäla sig till
ett konto och registrera sin Sofia 2 på myquidel.com. Genom att följa instruktionerna på
platsen kan arbetsledare installera uppdateringar från ett USB-flashminne. Du hittar
ytterligare detaljer på myquidel.com.

Importera inbyggd programvara från ett USB-flashminne
Sätt in USB-flashminnet med den inbyggda programvara som ska installeras.
Använd

eller

i det första fältet för att välja Importera.

I nästa fält, använd

eller

för att välja Inbyggd programvara.

Försäkra dig om att
har valts och välj sedan
för att importera Sofia 2:s inbyggda
programvara. Sofia 2 kommer att slutföra en självinstallation för att sedan starta upp med
den normala startskärmen. När detta är klart är det säkert att ta bort USB-flashminnet.

Importera analysmetoder från USB-flashminne
Sätt in USB-flashminnet med analysmetoden som ska installeras.
Använd

eller

i det första fältet för att välja Importera.

I nästa fält, använd

eller

för att välja Analysmetoder.

Försäkra dig om att
har valts och välj sedan
för att importera analysmetoder för Sofia
2. Sofia 2 kommer att slutföra en självinstallation och återgå till föregående skärm. När
detta är klart är det säkert att ta bort USB-flashminnet.

Importera språkfiler från USB-flashminnet
Sätt in USB-flashminnet med språkfilen som ska installeras.
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Använd

eller

i det första fältet för att välja Importera.

I nästa fält, använd

eller

för att välja Språkfiler.

Försäkra dig om att
har valts och välj sedan
för att importera språkfiler för Sofia 2.
Sofia 2 kommer att slutföra en självinstallation och återgå till föregående skärm. När detta
är klart är det säkert att ta bort USB-flashminnet.

Kör test (patientprover)

Du kan också gå till skärmen Kör test genom att välja

på de flesta skärmar.

Ange användar-ID
Användar-ID kan anges med hjälp av streckkodsläsaren, eller manuellt med hjälp av
knappsatsen på skärmen.
Välj fältet Användar-ID på skärmen Kör test. Använd streckkodsläsaren (Figur 19) för att
skanna streckkoden på en användares ID-kort, eller ange data manuellt med hjälp av Sofia
2:s knappsats på skärmen.

Ange patient-ID
Patient-ID kan anges med hjälp av streckkoden eller manuellt med hjälp av knappsatsen på
skärmen.
Välj fältet Patient-ID på skärmen Kör test. Använd streckkodsläsaren (Figur 19) för att
skanna streckkoden på en patientjournal eller annan källa, eller ange data manuellt med
hjälp av Sofia 2:s knappsats på skärmen.
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Figur 19

Ange eventuellt ordernummer
Ordernummer kan anges med hjälp av streckkoden eller manuellt med hjälp av knappsatsen
på skärmen.
Välj fältet Ordernummer på skärmen Kör test. Använd streckkodsläsaren för att skanna ett
ordernummer på en provremiss eller annan källa, eller ange data manuellt med hjälp av
Sofia 2:s knappsats på skärmen.

Ändra utvecklingsläge
Välj önskat utvecklingsläge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU (se beskrivning av GÅ IFRÅN- och LÄS
NU-utvecklingslägena på sidan 11).
VIKTIGT: Se analysspecifik bipacksedel för varje specifikt test för instruktioner om hur
man förbereder testkassetter med patientprover.
Aktuellt utvecklingsläge kommer att markeras under fältet Ordernummer (Figur 20). Om
markerat läget är det önskade läget behöver inga ändringar göras.
Figur 20

Testprocedur
I utvecklingsläget GÅ IFRÅN, går man direkt vidare till nästa steg så fort patientprovet har
bearbetats och placerats i testkassetten. Låt inte testkassetten utvecklas utanför Sofia 2.
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I utvecklingsläget LÄS NU måste man komma ihåg först manuellt ta tid på testutvecklingen
för patientprovets testkassett, utanför Sofia 2-analysatorn, i rumstemperatur, under den
tidsperiod som krävs (enligt definitionen i den analysspecifika bipacksedeln) innan man går
vidare till nästa steg.
För att komma åt ytterligare detaljer om de två utvecklingslägena från skärmen Kör test, välj
. Välj
från popup-rutan för att återgå till skärmen Kör test.

Tryck på
Efter att ID-information har angivits och utvecklingsläge har valts, trycker du på
till nästa skärm.

för att gå

Om Virena har konfigurerats kommer användaren att gå till skärmen för patientinformation
där ytterligare patientinformation kan anges.
Om Ålder obligatoriskt har ställts till Ja kommer användaren ombes att ange patientens
ålder innan hen går vidare. Du hittar mer information i avsnittet Virena-inställningar på
sidan 21.
Tryck på

för att gå vidare till nästa skärm och dra försiktigt upp Sofia 2:s låda.

OBS! Om Virena inte har konfigurerats, kommer användaren att gå direkt till skärmen
Sätt in kassett efter att hen tryckt på .
Sätt testkassetten i lådan och stäng den försiktigt (Figur 21).
Figur 21

När lådan stängs kommer Sofia 2 att starta automatiskt och visa information om förloppet
på skärmen.

Sidan 30 av 43

Resultat för patientprov
När testet är utfört, visas resultaten både för patientprover och intern procedurkontroll på
Sofia 2-analysatorns skärm och sparas automatiskt på enheten.
Resultaten kan också sparas i molnet med hjälp av Virena eller överföras till LIS om detta
konfigurerats.
Resultaten kan också skrivas ut på en ansluten skrivare genom att välja

.

Se den analysspecifika bipacksedeln för detaljer om hur man tolkar resultaten för
specifika test.
OBS! När resultaten har genererats för en enskild testkassett, kommer Sofia 2-analysatorn
inte att acceptera denna kassett en andra gång.
Om procedurkontrollen visar , görs testet om med ett nytt patientprov och en ny
testkassett. Välj
för att återgå till skärmen Kör test om du vill köra ett nytt patientprov.

Granska data

Granska patientresultat
Patientresultaten inkluderar protokoll över tidigare utförda patienttester.
I alla listningar av patientresultat kan man visa detaljerade resultat genom att välja det
resultat som ska studeras (Figur 22).

Sidan 31 av 43

Figur 22

Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Granska QC-resultat
QC-resultaten inkluderar protokoll från tidigare utförda QC-tester (positiv och negativ
kontroll).
Operatören kan lokalisera detaljer från QC-resultat på samma sätt som resultat för
patientprov (Figur 23).
Figur 23

Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Granska kalibreringsresultat
Sofia 2:s kalibreringsresultat inkluderar protokoll från tidigare utförda kalibreringstest.
En lista över utförda kalibreringar kommer att visas (Figur 24).

Sidan 32 av 43

Figur 24

Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Visa status för parti
Visa QC-status för parti
QC-status för parti visar analysernas QC-kit/parti och deras utgångsdatum. Denna
information registreras av Sofia 2 vid kvalitetskontrollkörningar.
En lista över de kit/partier som behandlats vid en QC-procedur visas jämte utgångsdatum.
Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Visa analysmetoder
En förteckning visas, över installerade analysmetoder och versionsnummer som lästs in.
Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

Kör QC

Extern kvalitetskontroll (QC) kan utföras för att visa ett de analysspecifika reagenserna,
testkassetterna och analysprocedurerna fungerar korrekt.
Se de specifika testernas analysspecifika bipacksedlar för stegvisa instruktioner i hur man
utför de externa kontrollerna.
OBS! När man kör positiva och positiva kontroller med ett kvalitativt test, måste den
positiva kontrollen utföras före den negativa kontrollen.
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QC-resultat
Då QC-körningen är klar kommer systemet att visa antingen ett giltigt resultat,
ogiltigt resultat, .
Välj

, eller ett

för att slutföra QC-processen och återgå till skärmen Kör test.

Om QC-kontrollerna inte godkänns, upprepar man den externa kontrolltestningen eller
kontaktar arbetsledaren eller Quidels tekniska service på +1 800 874 1517 (inom USA) för
hjälp, innan några patientprover testas. Se sidan 3 för ytterligare kontaktinformation.

Kör kalibrering

Kalibreringskontroll är en obligatorisk funktion som garanterar optimal prestanda genom att
kontrollera Sofia 2-analysatorns inbyggda optik och funktioner.
VIKTIGT: Kalibreringskontroll måste ha utförts inom 30 dagar före den tidpunkt då man ska
utföra test på ett patientprov.
Se den analysspecifika bipacksedeln för de intervaller som gäller för kalibreringskontroll.

Utför Sofia 2 kalibreringskontroll
Använd den särskilda kalibreringskassett som medföljer Sofia 2 för att utföra
kalibreringskontrollen. Kontakta Quidels tekniska support för utbyte av
kalibreringskassetter.
Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia 2-analysatorn och stäng försiktigt
lådan. Sofia 2 kommer automatiskt att utföra kalibreringskontrollen.
Välj

få att återgå till skärmen Kör test efter att kalibreringen slutförts.
Försiktighet: Förvara kalibreringskassetten i det medföljande fodralet vid
rumstemperatur (15–30 °C) mellan användningarna. Olämplig förvaring kan
skada kalibreringskassetten, vilket kan leda till att kalibreringskontrollen av
Sofia 2 misslyckas. Rör inte det bakre fönstret av kalibreringskassetten efter
som det kan påverka resultaten.
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Kalibreringsresultat
Sofia 2 visar resultat antingen som
slutförd.

eller

vilket betyder att kalibreringskontrollen är

Kalibreringsresultaten lagras och kan återkallas med Sofia 2:s funktion Granska
kalibreringsresultat från menyn Granska data (sidan 32).
OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte kan slutföras framgångsrikt, ska det anmälas till
arbetsledaren på plats eller till Quidels tekniska service för hjälp, på nummer +1 800 874
1517 (inom USA). Se sidan 3 för ytterligare kontaktinformation.

Skicka data

För Skicka data kommer följande alternativ att visas på skärmen:
 Senaste resultat
 Alla resultat
 Testanslutning
För att skicka data till Virena manuellt, välj ett av alternativen ovan och tryck sedan på
.
Om data skickade framgångsrikt kommer
att visas på skärmen. Om data inte kunde
skickas framgångsrikt, kommer skärmen att visa meddelandet Det gick inte att skicka till
Virena. Bekräfta Virena-konfigurationen och försök att skicka data igen. Om det andra
försöket också misslyckas ska du kontakta teknisk service.
För att skicka data till LIS manuellt, välj ett av alternativen ovan och tryck sedan på . Om
data skickade framgångsrikt kommer
att visas på skärmen. Om data inte kunde skickas
framgångsrikt, kommer meddelandet Det gick inte att skicka till LIS att visas. Bekräfta
konfigurationen och försök att skicka data igen. Om det andra försöket också misslyckas ska
du kontakta teknisk service.

Avstängning
Stäng av enheten med hjälp av strömbrytaren på baksidan av enheten. Avstängningen är
slutförd när skärmen slocknar.
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Underhåll och rengöring
Underhåll
OBS! Sofia 2 ska skickas till Quidel vid behov av underhåll. Användaren ska inte själv
försöka utföra något underhåll utöver att byta batteriet och rengöra de utvändiga ytorna
samt kassettlådan.

Batteridrift
Batteriernas avsedda användning
Sofia 2 inkluderar ett återuppladdningsbart batteri. Batteriet laddas automatiskt då det är
inkopplat till elnätet. Sofia 2 kommer automatiskt att växla till batteridrift när elnätet inte är
tillgängligt.
Byte av batteri
Sofia 2 levereras med ett internt LiPo-återuppladdningsbart batteri med en förväntad
livslängd på ungefär tre år.
Använd endast ett ersättningsbatteri för Sofia 2 från Quidel.
För att optimera instrumentets prestanda och laddning rekommenderar vi att batteriet
förblir installerat i instrumentet.
Försäkra dig om att det inte sitter någon kassett i Sofia 2 före du byter ut batteriet. Slå
sedan av strömmen och dra ur kontakten till Sofia 2. Ta bort batterihöljet på baksidan av
instrumentet. Koppla ifrån batteriet och dra försiktigt ut det (Figur 25).
Fäst det nya batteriet och sätt tillbaka batterihöljet. Återvinn eller kassera litiumbatteri i
enlighet med alla federala, statliga och lokala lagar. För att undvika brand- och
explosionsfara, bränn eller förbränn inte batteriet. Batterier ska inte kasseras som
kommunalt avfall.

Sofia 2 Förvaring
Om Sofia 2 ska lagras och/eller inte användas under en längre tid (> 3 månader), koppla ur
enheten från nätströmmen och ta ur batteriet. När du är redo att använda Sofia 2 igen,
installera batteriet och följ avsnittet Installation, installation och drift i denna
bruksanvisning.
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Figur 25

Rengöring

För att minska risken för elektriska stötar:
 Montera inte isär Sofia 2. Sofia 2 innehåller inga delar som kan underhållas av
användaren.
 Möjliga elstötar: Stäng av och koppla ur Sofia 2 före rengöring. Rengör inte portarna
på instrumentets baksida.
 Sänk inte ned Sofia 2 i vätska och spraya inte enheten.
 Rengör inte instrumentets undersida.
Stäng av och koppla ur Sofia 2 före rengöring. Använd en mjuk trasa med 70 % alkohol eller
0,6 % blekmedelslösning för att rengöra utsidan på Sofia 2. Använd inte tvål eller andra
lösningar utom de som anges nedan. Torka enbart av de utvändiga ytorna och kassettlådan.
OBS! Följande desinfektionsmedel som identifierats i EPA:s lista över desinfektionsmedel
för användning mot Ebola-virus har Quidel funnit kompatibelt för användning 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)

Ta bort lådan för rengöring
Se till att det inte finns någon kassett i lådan och koppla ifrån Sofia 2. Dra försiktigt ut lådan
tills det tar stopp. Lyft sedan upp Sofia 2 och tryck på knappen på det sätt som visas
(Figur 26). Lådan kan sedan tas bort.
OBS! Använd inte våld ifall det tar emot. Tryck en aning hårdare på haken för att lösgöra
den.
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Figur 26

Använd en mjuk trasa med 70 % alkohol eller 0,6 % blekmedelslösning för att rengöra
endast lådan. RENGÖR INTE insidan av Sofia 2. DOPPA INTE lådan i rengöringslösning.
Sätt tillbaka lådan efter rengöringen genom att noggrant passa in lådans skenor i spåren på
Sofia 2 (Figur 27).
Figur 27

Skjut försiktigt in lådan tills spärren låses fast. Om det tar emot, eller om lådan inte löper
fritt bör man kontrollera att skenorna passats in korrekt i spåren. Gå till huvudmenyn och
utför kalibrering.
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Bilagor
Bilaga A Tekniska specifikationer
Sofia 2
Mått
Vikt
Apparatkontakt för
strömförsörjning
Sofia 2-ingång
Utbytbart batteri
Skärm
LAN-gränssnitt
Driftstemperatur
Driftsfuktighet
Tjänstetopphöjd
Temperatur vid frakt och
förvaring
Fuktighet vid frakt och förvaring

22 cm djup x 12 cm bredd x 12 cm höjd
1 kg (2 lbs)
100–240 VAC, 50–60 Hz, inbyggd spänningsreglering
(USA/Internationell) 2,93 A max.
7,5 V likström, 2,5 A
LiPo-återuppladdningsbart batteri
4-tums LCD-pekskärm i färg
RJ45-anslutning
15–30 °C / 59–86 °F
20 % till 85 % RH icke-kondenserande
2000 m max
–20 °C till 55 °C
20 % till 85 % RH icke-kondenserande

Lagring av resultat från
patientprover

Högst 1 000 tester

Lagring av QC-resultat

Högst 200 resultat

Lagring av resultat från
kalibreringar

Högst 200 resultat

Användarförvaring

Högst 1000 användare
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Följande streckkoder har konfigurerats före leverans:
1D-streckkoder:


UPC-A



KOD 39



UPC-E



KOD 93 OCH 93i



EAN – 13 MED FÖRLÄNGD KUPONGKOD



KOD 128



STRECKKOD



GS1 DATABAR



INTERLEAVED 2 AV 5



2D-streckkoder:


DATAMATRIS



AZTEC-KOD



QR-KOD

Bilaga B Optimering av enhetens placering


Stapla inte enheterna på varandra.



Placera inte analysatorn nära en värmekälla.



Se till att det finns minst 15 cm avstånd mellan Sofia 2-analysatorerna.



Placera inte analysatorn nära en vägg eller annan yta som förhindrar korrekt ventilation,
inklusive området bakom enheten.

Bilaga C Felsökning av systemet
Felmeddelanden
OBS! Tabellen nedan innehåller de felmeddelanden som kan visas när man använder
Sofia 2. Om det inte går att lösa problemet efter en felsökning, noterar du felmeddelandet
och kontaktar Quidels tekniska service. Felmeddelandet kommer att hjälpa teknisk service
att diagnostisera problemet.
ID
1
2

Visad text
Oväntat fel.
Användar-ID måste anges.

3
4

Patient-ID måste anges.
Ogiltigt användar-ID.

Åtgärd
Kontakta teknisk service.
Ange ett giltigt användar-ID för att
fortsätta.
Ange ett patient-ID för att fortsätta.
Ange ett giltigt användar-ID för att
fortsätta.
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ID
5

9
10

Visad text
Borttagbar lagring saknas eller kan inte
ta emot data. Sätt in ett USB-minne och
försök igen.
Kitparti-ID måste anges.
Det gick inte att skriva på filen.
Aktuell temperatur utanför
mätområdet eller systemet.
Utskriftsfel.
Ogiltig QC-kortstreckkod.

11
12

Ingen skrivare hittad.
Kassettens streckkod kan inte läsas.

13

Kassetten inte giltig för aktuellt test.

14

Analysmetodfil inte tillgänglig för
tillhandahållen kassett.
Kassetten kan inte återanvändas.

6
7
8

15
16

21

Kassettlådan är öppen, streckkoden kan
inte läsas av.
Streckkodsskanning pågår.
Kassetten har passerat utgångsdatum.
Pröva igen med en kassett som inte har
passerat utgångsdatum.
Kalibreringsperioden har löpt ut och
instrumentet är låst tills kalibrering har
gjorts.
Kassettens streckkod är ogiltig, saknas
eller är oläslig.
Data kunde inte exporteras.

22

Data kunde inte importeras.

23
24

Detta användar-ID finns redan.
QC-kortet har passerat utgångsdatum.

25

27

Ett fel uppstod vid uppgraderingen.
Starta om och försök igen.
Användarnamnet innehåller ogiltiga
tecken.
Språkfilen kunde inte läsas in.

28

Laddning av analysmetoden

17
18
19
20

26

Åtgärd
Sätt in ett USB-flashminne.
Ange kitpartinummer.
Byt ut USB-flashminnet.
Det tillåtna temperaturintervallet är 15–
30 °C / 59–86 °F.
Kontrollera anslutningen till skrivaren.
Kontrollera eller skanna QR-kortet på
nytt.
Kontrollera anslutningen till skrivaren.
Se till att kassetten är korrekt insatt och
att det inte finns några märken på
streckkoden.
Pröva igen med en kassett av rätt
enhetstyp.
Endast test med godkända Sofia 2analyser.
Använd en testkassett som inte redan
har körts.
Stäng lådan för att fortsätta med testet.
Vänta tills streckkodsskanningen är klar.
Pröva igen med en kassett som inte har
passerat utgångsdatum.
Kalibrera Sofia 2.
Testa på nytt med en kassett med giltig
streckkod.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Välj ett annat användar-ID.
Pröva igen med ett QC-kort som inte
har passerat utgångsdatum.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Ange ett användarnamn som innehåller
20 tecken eller färre.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
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ID
29
30
31
32

33

Visad text
misslyckades.
Loggfilen kunde inte exporteras.
Batteriet är snart slut. Anslut till
växelström innan du kör ett nytt test.
Kalibreringen misslyckades.
Självtestet vid uppstart misslyckades.

34

Arbetsledar-ID ska bestå av 4–12
tecken.
Senaste arbetsledaren kan inte ändras.

35

Ströljus eller felaktig kalibrering.

36

Ogiltigt operatörsnummer.

37

Inloggad användare kan inte raderas.

38

Inloggad användare kan inte ändras till
en operatör.
Strömförsörjning måste finnas för
uppgradering. Anslut till växelström och
försök igen.
USB-minnet innehåller inte en giltig
uppgraderingsfil.

39
40
41
42
43
44
45
46

Ett fel uppstod vid uppgraderingen.
Starta om och försök igen.
Borttagbar lagring saknas. Sätt in ett
USB-minne med uppgraderingsfilen och
försök igen.
Användar-ID och operatörsnummer får
inte vara samma.
Användarrättigheterna är otillräckliga
för den här funktionen.
Anslutningsfel vid test.
Kan inte tillämpa inställningsändringar,
tidigare värden behölls.

Åtgärd
användes och att det var korrekt insatt.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Anslut Sofia 2 till elnätet eller ladda
batteriet innan du kör fler test.
Kontakta teknisk service.
Rengör lådan, inklusive de två chippen
som finns på vardera sidan av lådan,
starta om instrumentet och försök igen.
Om felet inte åtgärdats, avbryt
användningen och kontakta teknisk
support.
Kontrollera Arbetsledar-ID och ange på
nytt.
Skapa en ersättare för arbetsledaren
eller ställ in en ny förvald arbetsledare
innan du byter användarstatus.
Starta om Sofia 2-enheten och kontakta
teknisk service om problemet kvarstår.
Ange ett giltigt operatörsnummer (d.v.s.
som inte är ett duplikat eller längre än
20 siffror).
Logga ut och logga in som en annan
användare innan du tar bort
användaren.
Logga ut användaren innan du ändrar
användarstatus.
Anslut Sofia 2 till elnätet innan du
uppgraderar den inbyggda
programvaran.
Se till att rätt program för uppgradering
av inbyggd programvara har laddats ner
från myquidel.com.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Bekräfta att rätt USB-flashminne
användes och att det var korrekt insatt.
Ange en PIN-kod som skiljer sig från
operatörsnumret.
Logga in som en arbetsledare för att
komma åt den här funktionen.
Kontakta teknisk service.
Återgå till skärmen Inställningar och
försök att spara inställningarna igen.

Sidan 42 av 43

ID
47
48
49

Visad text
Fel vid sändning till Virena.
Ogiltig ålder.
Ogiltig studiekod.

50

Fel vid sändning till Virena. Batteriet är
skadat.
Fel vid återställning av
fabriksinställningarna.
Åtgärden gav inget resultat.
USB-minnet innehåller inte några
analysmetoder.
Vissa filer importerades inte ordentligt.

51
52
53
54

Åtgärd
Kontakta teknisk service.
Ange ålder mellan 1–129.
Ange en studiekod som innehåller 1–2
numeriska tecken.
Kontakta teknisk service.
Kontakta teknisk service.
Kontakta teknisk service.
Se till att rätt analysmetodfil har laddats
ner från myquidel.com.
Se till att de rätta filerna har laddats ner
från myquidel.com.

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

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Tyskland

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