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In vitro diagnostikaks. 
 
Sümbolite sõnastiku leiate veebilehelt quidel.com/glossary. 
 
 

SIHTOTSTARVE 

Sofia Influenza A + B FIA kasutab immunofluorestsentsi, et tuvastada sümptomitega patsientide värsketes või 
transpordisöötme proovides A- ja B-gripiviiruse nukleoproteiini antigeene ninatampoonist, ninaneelu 
tampoonist ja ninaneelu aspiraadist/loputisest. See kvalitatiivne test on mõeldud kasutamiseks abivahendina 
ägeda A- ja B-gripi viirusnakkuste kiireks diferentsiaaldiagnostikaks. Test ei ole ette nähtud gripi C-antigeenide 
avastamiseks. Negatiivne test on vaid eelduseks ja neid tulemusi soovitatakse kinnitada viiruskultuuri või 
valideeritud A- ja B-gripiviiruse molekulaarse analüüsi abil. Negatiivsed tulemused ei välista gripi viirusnakkust 
ja neid ei tohiks kasutada ainsa alusena ravi või muude raviotsuste tegemisel. Test on mõeldud 
professionaalseks ja laboratoorseks kasutamiseks. 
 
Sofia Influenza A+B FIA-d võib kasutada koos Sofia või Sofia 2-ga. 
 

A- ja B-gripi toimivusnäitajad määrati kindlaks 2011. aasta veebruarist märtsini, kui vastavalt Morbidity and 
Mortality Weekly Report-i CDC-le pealkirjaga "Uuendus: Gripiaktiivsus--Ameerika Ühendriigid, hooaeg 2010–
2011 ja 2011–2012 gripivaktsiini koostis“ olid A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) ja 
B/Brisbane/60/2008 (Victoria-laadne) valdavad ringluses olevad gripiviirused. Toimivusnäitajad võivad teiste 
esilekerkivate gripiviiruste suhtes erineda. 
 

Kui rahvatervise asutuste soovitatud praeguste kliiniliste ja epidemioloogiliste sõeluuringu kriteeriumide alusel 
kahtlustatakse nakatumist uudse gripiviirusega, tuleb proove koguda, järgides uudsete virulentsete gripiviiruste 
nakkustõrje ettevaatusabinõusid, ja saata need testimiseks riigi või kohalikule tervishoiuosakonnale. Nendel 
juhtudel ei tohiks proovida viiruskultuuri kasvatamist, välja arvatud juhul, kui proovide vastuvõtmiseks ja 
kultiveerimiseks on saadaval BSL 3+ seade.  
 

KOKKUVÕTE JA SELGITUS 
Gripiviirused on väga nakkavate ja ägedate hingamisteede viirusnakkuste tekitajad.  
 

Gripiviirused on immunoloogiliselt mitmekesised üheahelalised RNA-viirused. Gripiviirusi on kolme tüüpi: A, B 
ja C. Kõige levinumad on A-gripiviirused ja neid seostatakse ka kõige tõsisemate epideemiatega. B-gripiviirused 
põhjustavad üldiselt kergemat haigust kui A-gripiviirused. C-gripiviirusi ei ole kunagi seostatud epideemilise 
inimeste haigestumisega. A- ja B-gripiviirused võivad levida samaaegselt, kuid tavaliselt domineerib hooajal üks 
tüüp.1 
 

KASUTAMISEKS KOOS SOFIA JA SOFIA 2-ga 

◼ USA-s sätestatud CLIA poolt  
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Igal aastal haigestub USA-s grippi keskmiselt 5–20% elanikkonnast; üle 200 000 inimese on gripitüsistuste tõttu 
haiglaravil; ja umbes 36 000 inimest sureb gripiga seotud põhjustel. Mõnel inimesel, näiteks 65-aastastel ja 
vanematel täiskasvanutel, väikelastel ja teatud tervisehäiretega inimestel, on suur risk tõsiste gripitüsistuste 
tekkeks.2 
 

TESTI PÕHIMÕTE 
Sofia Influenza A+B FIA kasutab immunofluorestsentsi tehnoloogiat, mida kasutatakse koos Sofia ja Sofia 2-ga 
gripiviiruse nukleoproteiinide tuvastamiseks. See test võimaldab eristavalt tuvastada A- ja B-gripi antigeene.  
 
Patsiendi proov asetatakse reaktiivtorusse, mille jooksul proovis olevad viiruseosakesed purunevad, 
paljastades sisemised viiruse nukleoproteiinid. Pärast purustamist doseeritakse proov katsekasseti 
proovisüvendisse. Proovisüvendist rändab proov läbi katselindi, mis sisaldab erinevaid unikaalseid keemilisi 
keskkondi. Kui gripiviiruse antigeen on olemas, siis jäävad need kindlasse kohta kinni.  
 
Märkus. Sõltuvalt kasutaja valikust asetatakse testkassett kas Sofia või Sofia 2-sse automaatseks ajastatud 
ilmutuseks (WALK AWAY režiim) või asetatakse leti või töölaua peale käsitsi ajastatud ilmutuseks ja seejärel 
asetatakse Sofia või Sofia 2-sse skannimiseks (READ NOW režiim). 
 
Sofia ja Sofia 2 skannivad testiriba ja mõõdavad fluorestsentssignaali, töötledes tulemusi meetodispetsiifiliste 
algoritmidega. Sofia ja Sofia 2 kuvavad ekraanil testi tulemusi (positiivne, negatiivne või kehtetu). 
 

KAASASOLEVAD REAKTIIVID JA MATERJALID 
25 testi komplekt: 

Reaktiivid Kogus 

Individuaalselt pakendatud testkassetid: hiirte monoklonaalsed A- ja B-gripiviiruse antikehad. 25 

Reaktiivtorud: lüofiliseeritud puhver detergentide ja redutseerivate ainetega 25 

Reaktiivilahus: soolalahusega ampullid 25 

Steriliseeritud ninatampoonid 25 

Väikesed, läbipaistvad 120 µl fikseeritud mahuga pipetid 25 

Suured, roosad 250 µl fikseeritud mahuga pipetid 25 

A- ja B-gripiviiruse positiivse kontrolli tampoon: tampoon on kaetud mittenakkusliku 
rekombinantse A- ja B-gripiviiruse antigeeniga 

1 

Negatiivse kontrolli tampoon: tampoon on kaetud soojusega inaktiveeritud mittenakkusliku 
Streptococcus C antigeeniga 

1 

Pakendi infoleht 1 

Kiirjuhised 1 

QC-kaart (asub komplekti karbil) 1 

Printeripaber 1 

 

OSAD, MIS EI KUULU KOMPLEKTI 
◼ Taimer või kell 
◼ Sofia või Sofia 2 
◼ Näidise/proovi konteiner 
◼ Steriilne soolalahus proovide võtmiseks 
◼ Seadmed, mida kasutatakse ninaneelu aspiraadi või ninaneelu loputise kogumiseks 
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◼ Nailonist flokeeritud ninaneelu tampoon  
◼ Kalibreerimiskassett (kaasas Sofia paigalduspaketi või Sofia 2-ga) 
 

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD 
◼ In vitro diagnostikaks. 
◼ Ärge kasutage komplekti sisu pärast karbi välisküljel trükitud aegumiskuupäeva. 
◼ Kasutage patsiendi proovide ja kasutatud komplekti sisu kogumisel, käsitsemisel, ladustamisel ja 

kõrvaldamisel sobivaid ettevaatusabinõusid.3 
◼ Patsiendiproovide käsitsemisel on soovitatav kasutada nitriil-, lateksi- (või samaväärseid) kindaid.3 
◼ Ärge korduskasutage testkassette, fikseeritud mahuga pipette, reaktiivitorusid, lahuseid ega 

kontrolltampoone. 
◼ Kasutaja ei tohiks kunagi avada testkasseti fooliumpakendit nii, et see puutuks kokku ümbritseva 

keskkonnaga, kuni testkassett on koheseks kasutamiseks valmis. 
◼ Ärge kasutage kahjustatud või maha kukkunud testkassetti ega materjale ja visake need ära. 
◼ Reaktiivilahus sisaldab soolalahust (soolalahus). Kui lahus satub nahale või silma, loputage seda rohke 

veega. 
◼ Täpsete tulemuste saamiseks tuleb järgida pakendi infolehe juhiseid. 
◼ Hoidke kalibreerimiskassetti kasutuskordade vahel hoiukotis. 
◼ Ebapiisav või sobimatu proovide kogumine, säilitamine ja transport võib anda valesid testitulemusi. 
◼ Proovide kogumise ja käitlemise protseduurid nõuavad spetsiaalset koolitust ja juhendamist. 
◼ Täpsete tulemuste saamiseks kasutage käesoleva pakendi infolehes soovitatud viirustranspordikeskkonda 

(VTM).  
◼ Ninatampooniproovi võtmisel kasutage ninatampooni 
◼ Ninaneelu tampooniproovi kogumisel kasutage nailonist flokeeritud ninaneelu tampooni. 
◼ Kasutage sobivat fikseeritud mahuga pipetti vastavalt katseprotseduuridele: 

 Kõigi proovitüüpide osas tuleb patsiendi proovi lisamiseks testkassetti kasutada ainult väikest, 
läbipaistvat 120 µl fikseeritud mahuga pipetti. 

 Aspiratsiooni/loputise või viiruse transpordikeskkonna testimise protseduuriga tuleb patsiendi proovi 
ülekandmisel kogumistopsist reaktiivitorusse kasutada ainult suurt roosat 250 µl fikseeritud mahuga 
pipetti. 

◼ Ärge valage proovi reaktiivituubist testkasseti proovisüvendisse. Kui lisate proovi testkassetti, siis 
kasutage kaasasolevat väikest selget 120 µl fikseeritud mahuga pipetti. 

◼ Ärge kasutage täpsete tulemuste saamiseks visuaalselt veriseid või liiga viskoosseid proove.  
◼ Ärge kirjutage testkasseti vöötkoodile. Sofia ja Sofia 2 kasutavad seda käivitatava testi tüübi ja 

individuaalse testkasseti tuvastamiseks, et vältida testkasseti teistkordset lugemist sama Sofia või Sofia 2 
poolt. 

◼ Kui kahtlustatakse nakatumist uudse A-gripiviirusega, tuleks rahvatervise asutuste soovitatud praeguste 
kliiniliste ja epidemioloogiliste sõeluuringukriteeriumide alusel koguda proovid, järgides seejuures uudsete 
virulentsete gripiviiruste nakkustõrje ettevaatusabinõusid, ja saata testimiseks osariigi või kohalikele 
tervishoiuosakondadele. Nendel juhtudel ei tohiks proovida viiruskultuuri kasvatamist, välja arvatud juhul, 
kui proovide vastuvõtmiseks ja kultiveerimiseks on saadaval BSL 3+ seade. 

◼ Kuigi on eelnevalt nähtud, et see test tuvastab kultiveeritud lindude gripiviiruseid, sealhulgas lindude A-
gripi alatüüpi H5N1 viirust, ei ole selle testi toimivusnäitajad H5N1 või muude lindude gripiviirusega 
nakatunud inimestelt võetud proovidega teada. 

◼ Kuna tuvastamisreaktiiv on fluorestseeruv ühend, ei teki testribale nähtavaid tulemusi. Tulemuste 
tõlgendamiseks tuleb kasutada Sofia või Sofia 2-te. 

◼ Täpsete tulemuste saamiseks ei tohi avatud ja paljastatud testkassetti kasutada laminaarkapis ega tugevalt 
ventileeritavas kohas. 
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◼ Käesolevas pakendi infolehes sisalduvad toimivusandmed on kindlaks tehtud kas nina-vahutampooniga või 
flokeeritud ninaneelu tampooniga. Optimaalse jõudluse tagamiseks kasutage ühte neist 
tampoonitüüpidest. 

◼ Katse tuleks läbi viia kohas, kus on selleks vastav ventilatsioon. 
◼ Hävitage anumad ja kasutamata sisu vastavalt föderaalsetele, riiklikele ja kohalikele regulatiivsetele 

nõuetele. 
◼ Komplekti sisu käsitsemisel kandke sobivat kaitseriietust, kindaid ja silmade/näokaitset. 
◼ Pärast käitlemist peske hoolikalt käed. 
◼ Lisateabe saamiseks ohusümbolite, ohutuse, selle komplekti kuuluvate komponentide käsitsemise ja 

utiliseerimise kohta vaadake ohutuskaarti (SDS), aadressil quidel.com. 
 

KOMPLEKTI LADUSTAMINE JA STABIILSUS 
Säilitage komplekti toatemperatuuril 15 °C kuni 30 °C, eemal otsesest päikesevalgusest. Komplekti sisu on 
stabiilne kuni karbi välisküljele trükitud kõlblikkusaja lõpuni. Mitte külmutada.  
 

KVALITEEDIKONTROLL 
Sofia või Sofia 2-e ja testkasseti kvaliteedikontrolli on kolme tüüpi: Sofia kalibreerimiskontroll, sisseehitatud 
protseduurikontrolli funktsioonid ja välised juhtelemendid. 
 

Sofia kalibreerimiskontroll 
Märkus. See on "Kalibreerimiskontrolli" protseduur. 
 
Kalibreerimiskontroll tuleks läbi viia iga 30 päeva tagant. Sofiat saab seadistada nii, et see tuletaks kasutajale 
meelde kalibreerimiskontrolli lõpuleviimist. 
 
Kalibreerimiskontroll on vajalik funktsioon, mis kontrollib Sofia optikat ja arvutussüsteeme, kasutades 
spetsiaalset kalibreerimiskassetti. See kalibreerimiskassett on Sofia paigalduspaketiga kaasas. 
Kalibreerimiskontrolliga seotud üksikasjad leiate Sofia kasutusjuhendist.  
 
Tähtis. Veenduge, et kalibreerimiskassetti hoitakse kasutuskordade vahel kaasasolevas hoiukotis, et kaitsta 
seda valguse eest.  
 

1. Sofia kalibreerimise kontrollimiseks valige peamenüüst Main Menu 
"Calibration".  

 
 
 

 
2. Sisestage kalibreerimiskassett vastavalt juhistele Sofiasse ja sulgege 

sahtel. Sofia teostab ilma kasutaja sisestuseta kahe minuti jooksul 
automaatse kalibreerimiskontrolli. 

 
 
 
Sofia annab märku, kui kalibreerimiskontroll on lõpetatud. Valige OK, et 
naasta peamenüüsse Main Menu. 
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MÄRKUS. Kui kalibreerimiskontroll ei õnnestu, teatage sellest kohapealsele järelevalvele või võtke abi 
saamiseks ühendust Quideli tehnilise toega esmaspäevast reedeni kell 7.00–17.00 Vaikse ookeani aja järgi 
numbril 800 874 1517 (USA-s); +1 858 552 1100 (väljaspool  
USA-d); faks: 858 455 4960; customerservice@quidel.com (klienditeenindus); technicalsupport@quidel.com 
(tehniline tugi) või võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. 
 
Sofia 2-e kalibreerimiskontroll 
Kalibreerimiskontroll tuleks läbi viia iga 30 päeva tagant. Sofia 2-te saab seadistada nii, et see tuletaks 
kasutajale meelde kalibreerimiskontrolli lõpuleviimist. 
 
Kalibreerimiskontroll on vajalik funktsioon, mis kontrollib Sofia 2-e optikat ja arvutussüsteeme, kasutades 
selleks spetsiaalset kalibreerimiskassetti. See kalibreerimiskassett on Sofia 2-ga kaasas. Kalibreerimiskontrolliga 
seotud üksikasjad leiate Sofia 2-e kasutusjuhendist.  
 
Tähtis. Veenduge, et kalibreerimiskassetti hoitakse kasutuskordade vahel kaasasolevas hoiukotis, et kaitsta 
seda valguse eest.  
 

1. Sofia 2-e kalibreerimise kontrollimiseks valige 
peamenüüst Main Menu "Run Calibration". 
 
 

 
 
 

 
 
2. Sisestage kalibreerimiskassett vastavalt juhistele 

Sofia 2-te ja sulgege sahtel. Sofia 2 teostab ilma 
kasutaja sisestuseta minuti jooksul automaatse 
kalibreerimiskontrolli. 

 
Sofia 2 annab märku, kui kalibreerimiskontroll on 
lõpetatud. Valige  , et naasta ekraanile Run Test. 
 
 
 
 
MÄRKUS. Kui kalibreerimiskontroll ei õnnestu, teatage sellest kohapealsele järelevalvele või võtke abi 
saamiseks ühendust Quideli tehnilise toega esmaspäevast reedeni kell 7.00–17.00 Vaikse ookeani aja järgi 
numbril 800 874 1517 (USA-s); +1 858 552 1100 (väljaspool  
USA-d); faks: 858 455 4960; customerservice@quidel.com (klienditeenindus); technicalsupport@quidel.com 
(tehniline tugi) või võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. 

 
Sisseehitatud protseduurilised juhtnupud 
Sofia Influenza A+B FIA sisaldab sisseehitatud protseduurilise kontrolli funktsiooni. Iga kord, kui Sofias või Sofia 
2-s käivitatakse katse, skannibSofia või Sofia 2 protseduurilist kontrolltsooni ja saadud tulemus kuvatakse Sofia 
või Sofia 2-e ekraanil.  
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Tootja soovitus igapäevaseks kontrolliks on dokumenteerida nende sisseehitatud protseduuriliste kontrollide 
tulemused iga päeva esimese kontrollitava proovi kohta. See dokumentatsioon on iga testitulemusega Sofia-
sse või Sofia 2-te automaatselt salvestatud.  
 
Menetluskontrolli käigus saadud kehtiv tulemus näitab, et katse kulges korrektselt ja  
säilitati katsekasseti funktsionaalne terviklikkus. Protseduurikontrolli tõlgendab Sofia või Sofia 2 pärast seda, 
kui testkassetti on 15 minutit ilmutatud. Kui test ei suju õigesti, näitab Sofia või Sofia 2, et tulemus on 
kehtetu. Kui see peaks juhtuma, vaadake protseduur üle ja korrake testi uue patsiendiproovi ja uue 
testikassetiga.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väline kvaliteedikontroll  
Väliseid kontrolle võib kasutada ka selleks, et näidata, et reaktiivid ja analüüsiprotseduurid toimivad õigesti.  
 
Quidel soovitab kasutada positiivseid ja negatiivseid väliseid kontrolle: 

◼ üks kord iga väljaõppeta operaatori kohta  
◼ üks kord iga uue komplektide saadetise kohta – tingimusel, et igat saadetises saadud erinevat partiid 

on testitud  
◼ vastavalt teie sisemise kvaliteedikontrolli protseduuridele ja kohalikele, osariigi ja föderaalmäärustele 

või akrediteerimisnõuetele. 
 
Kasutaja peab esmalt valima Sofia või Sofia 2-e peamenüüst Main Menu "Run QC" ja seejärel, kui seda 
küsitakse, skannima QC-kaarti (asub komplekti karbil). Sellel kaardil on teave komplekti partii kohta, sealhulgas 
partii number ja aegumiskuupäev.  
Kasutaja valib soovitud režiimi (WALK AWAY või READ NOW), seejärel lööb läbi välise kontrolli tampoonid.  
 

Näide: sellel pildil on näha Sofia 
kehtetut tulemust. 

Näide: sellel pildil on näha Sofia 2-e 
kehtetu tulemus. 
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Välise positiivse ja negatiivse kontrolli tampoonid on komplektis ning neid tuleks testida, kasutades selles 
pakendi infolehes või kiirjuhendis toodud tampooni testimise protseduuri. Gripipositiivse kontrolli tampoon 
sisaldab nii A- kui ka B-gripi antigeeni. Esmalt tuleb kasutada positiivset kontrolli tampooni ja seejärel 
negatiivset kontrolli tampooniproovi. 
 
Kui QC käitamine on lõppenud, kuvatakse iga tulemus positiivse kontrolli ja negatiivse kontrolli korral Sofias või 

 või  Sofia 2-s kui "Passed" (Läbitud) või "Failed" (ebaõnnestunud). 
 
Ärge tehke patsiendi teste ega teatage patsiendi testi tulemustest, kui üks QC-testi tulemustest ebaõnnestub. 
Enne patsiendi proovide testimist korrake testi või võtke ühendust Quideli tehnilise toega. 
 
Kui nii positiivne kui ka negatiivne kontroll ebaõnnestub, korrake testimist teist korda uute positiivsete ja 
negatiivsete kontrollidega korda. Kui ainult üks kontroll ebaõnnestub, on kasutajal võimalus korrata nii 
positiivset kui ka negatiivset kontrolli VÕI korrata ainult ebaõnnestunud kontrolli. Varem läbinud kontrolltesti 

vahelejätmiseks võib kasutaja valida Sofia ekraanil või  Sofia 2-e ekraanil „Skip” (Jäta vahele). QC tulemustes 

kuvatakse Sofias või  Sofia 2-s vahelejäetud kontrolltest kui "unknown" (tundmatu). 
 
Täiendavaid väliskontrolli tampoone saate eraldi hankida, kui võtate ühendust Quideli klienditoega numbritel 
+1 800 874 1517 (USA-s) või +1 858 552 1100. 
 

PROOVIDE KOGUMINE JA KÄITLEMINE 
 

PROOVIDE KOGUMINE  
Ninatampooniproov  
Kasutage vaht-ninatampooni  
Ninatampooniproovi kogumiseks sisestage tampoon (komplektis kaasas) ettevaatlikult sellesse ninasõõrmesse, 
mis visuaalsel kontrollimisel eritab kõige rohkem sekretsiooni. Lükake tampooni õrnalt pöörates, kuni tekib 
takistus turbinaatide tasemel (vähem kui 2,5 cm ninasõõrmesse). Pöörake tampooni mitu korda vastu 
ninaseina ja seejärel eemaldage see ninasõõrmest. 
 

Ninaneelu tampooniproov  
Kasutage nailonist flokeeritud ninaneelu tampooni 
Ninaneelu tampooniproovi kogumiseks sisestage tampoon (komplektis kaasas) ettevaatlikult sellesse 
ninasõõrmesse, mis eritab visuaalsel kontrollimisel kõige rohkem sekretsiooni. Hoidke tampooni nina 
vaheseina põhja lähedal, surudes samal ajal õrnalt tampooni tagumisse ninaneelu. Pöörake tampooni mitu 
korda ja seejärel eemaldage see ninaneelust. 
 

Ninaneelu aspiraat/loputise proov 
Järgige ninaneelu aspiraadi/loputise proovide võtmisel oma asutuse eeskirju. Kasutage minimaalset kogust 
soolalahust, mida teie protseduur võimaldab. Kui teie asutus ei paku protokolli, siis kaaluge alternatiivina 
järgmisi protseduure, mida arstid kasutavad: 
 
Ninaneelu aspiraadi kogumiseks: tilgutage mõned tilgad steriilset soolalahust imendatavasse ninasõõrmesse. 
Sisestage painduv plasttoru piki ninasõõrmepõhja, paralleelselt suulaega. Pärast ninaneelu sisenemist 
aspireerige eritist, eemaldades samal ajal toru. Kui esimesest ninasõõrmest saadi ebapiisav sekretsioon, siis 
tuleks protseduuri korrata teise ninasõõrmega. 
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Ninaneelu loputise proovi kogumiseks: laps võiks istuda vanema süles näoga ettepoole, lapse pea vastu 
vanema rinda. Täitke süstal või aspiratsioonikolb minimaalse koguse soolalahusega, mida on vaja vastavalt 
katsealuse suurusele ja vanusele. Tilgutage soolalahust ühte ninasõõrmesse, pea peab olema samal tahapoole 
kallutatud. Aspireerige loputise proov tagasi süstlasse või kolbi. Aspireeritud loputise proovi maht on 
tõenäoliselt ligikaudu 1 cm3. 
 
Teise võimalusena võite pärast soolalahuse manustamist kallutada pead ettepoole ja lasta soolalahusel 
puhtasse kogumistopsi voolata.  
 

PROOVIDE TRANSPORT JA LADUSTAMINE  
Proove tuleks testida võimalikult kiiresti pärast kogumist. Kui proovide transportimine on siiski vajalik, on 
soovitatav proovi minimaalne lahjendamine viirustranspordikeskkonna (VTM) abil, kuna lahjendamine võib 
põhjustada testi tundlikkuse vähenemist. Võimaluse korral on kõige parem kasutada 1 milliliiter või vähem, et 
vältida patsiendi proovi liigset lahjendamist.  
 
Quidel testis järgmisi tabelis 1 loetletud viirustranspordikeskkondi ja leidis, et need sobivad kokku Sofia 
Influenza A+B FIA-ga. Siiski võivad viiruste transpordivahendite erinevused mõjutada partiide tulemuslikkust.  

Tabel 1 
Soovitatav viiruste ülekandevahend (VTM) 

Viirustranspordikeskkond (VTM) 
Soovitatavad hoiutingimused 

2 °C kuni 8 °C 25 °C 

Copan universaalne transpordivahend 72 tundi 72 tundi 

Hank's tasakaalustatud soolalahus 24 tundi Ei soovitata 

M4 72 tundi 72 tundi 

M4-RT 72 tundi 72 tundi 

M5 72 tundi 72 tundi 

M6 72 tundi 72 tundi 

Modifitseeritud vedelad Stuartid 6 tundi Ei soovitata 

Soolalahus 24 tundi 4 tundi 

Starplex Multitrans 72 tundi 72 tundi 

 
Märkus. Viiruste transportkeskkonna (VTM) kasutamisel on oluline tagada, et proovi sisaldav VTM oleks 
soojendatud toatemperatuurini. Külmad proovid ei voola õigesti ja võivad põhjustada vigaseid või kehtetuid 
tulemusi. Külma proovi toatemperatuurile viimiseks kulub mitu minutit.  

 
TESTIMISPROTSEDUUR 
Kõik kliinilised proovid, sealhulgas VTM-proovid, peavad enne analüüsi alustamist olema toatemperatuuril.  
 
Aegumiskuupäev: enne kasutamist kontrollige igal üksikul testipakendil või karbi välisküljel aegumiskuupäeva. 
Ärge kasutage ühtegi testi pärast etiketil märgitud aegumiskuupäeva. 
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Ninatampooniproovi protseduur (Nina/ninaneelutampoon) 
 
1. Veenduge, et Sofia või Sofia 2 oleks seatud soovitud režiimile: WALK AWAY 

või READ NOW.  
Lisateavet leiate lõigust "Sofia ja Sofia 2-e kasutamine". 
 

2. Doseerige kogu reaktiivilahus reaktiivituubi. Keerake 
reaktiivituubi selle sisu lahustamiseks. 
 
 

3. Asetage patsiendi ninatampooniproov reaktiivituubi. Rullige tampooni vähemalt 3 
korda, surudes samal ajal tampoonipead vastu reaktiivituubi põhja ja külge. 
 
Jätke tampoon üheks minutiks reaktiivituubi. 
 
 
 

4. Rullige tampoonipead vastu reaktiivituubi sisemust, kui seda eemaldate. Visake 
kasutatud tampoon bioohtlike jäätmete hulka.  
 

 
 
 

5. Täitke kaasas olev väike läbipaistev 120 µl fikseeritud mahuga pipett 
reaktiivituubist patsiendi prooviga.  
 
Fikseeritud mahuga pipeti täitmiseks patsiendi prooviga tehke järgmist: 
a) Pigistage TUGEVALT kolbi ülaosa.  
b) Asetage pipeti ots pigistamise ajal patsiendi proovi. 
c) Samal ajal, kui pipeti ots on veel patsiendi proovis, leevendage 

aeglaselt survet kolbile, et täita pipett. 
 

 
 

6. Pigistage tugevalt kolbi ülemist osa, et tühjendada väikese läbipaistva 120 µl 
fikseeritud mahuga pipeti sisu testkasseti proovisüvendisse. Ülevoolukolbi 
jäänud üleliigne vedelik tuleks maha jätta.  

 
MÄRKUS. Fikseeritud mahuga pipetid on ette nähtud õige koguse 
vedelikuproovi kogumiseks ja väljastamiseks. Visake pipett bioohtlike 
jäätmete hulka.  
 
MÄRKUS. Ärge valage proovi reaktiivituubist. Kasutage kaasasolevat 
väikest selget 120 µl fikseeritud mahuga pipetti. 
 

7. Testi lõpetamiseks jätkake kohe lõiguga "Sofia ja Sofia 2-e kasutamine". 
 

Keeratav 

Reaktiivilahus 
kolbis 

Doseerige 
aeglaselt 

Reaktiivi 
tuub 

Pigistage 
siit 

120 µl 
pipett 

Ülevool 

Patsiendi 
proov 

Proovi süvik 
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Ninaneelu aspiraat/loputis või proovid viirustranspordikeskkonna 
testimisprotseduuris  
 
1. Veenduge, et Sofia või Sofia 2 oleks seatud soovitud režiimile: WALK AWAY 

või READ NOW. Lisateavet leiate lõigust "Sofia ja Sofia 2-e kasutamine". 
Samuti veenduge, et vedeliku proov oleks enne jätkamist toatemperatuuril. 
 

2. Doseerige kogu reaktiivilahus reaktiivituubi. Lahustamiseks keerutage 
reaktiivituubi sisu. 
 

3. Täitke kaasas olev suur roosa 250 µl fikseeritud mahuga pipett kogumistopsist 
või testituubist võetud patsiendi prooviga.  

Fikseeritud mahuga pipeti prooviga täitmiseks tehke järgmist: 

a) Pigistage TUGEVALT kolbi ülaosa. 

b) Asetage pipeti ots pigistamise ajal patsiendi proovi. 

c) Samal ajal kui pipeti ots on veel patsiendi proovis, leevendage 
aeglaselt survet kolbile, et täita pipett. 

 
MÄRKUS. Täpsete tulemuste saamiseks vältige limaskesta vedelikke, kui 
täidate suurt, roosat 250 µl fikseeritud mahuga pipeti patsiendi 
prooviga kogumistopsist. 

 

4. Pigistage tugevalt kolbi ülemist osa, et tühjendada suure, roosa 250 L 
fikseeritud mahuga pipeti sisu reaktiivituubi. Ülevoolukolbi jäänud üleliigne 
vedelik tuleks maha jätta. 

MÄRKUS. Kui proov on reaktiivituubi lisatud, segage seda tugevalt, enne kui lisate 
proovi testkassetti. 
 
MÄRKUS. Fikseeritud mahuga pipetid on ette nähtud õige koguse 
vedelikuproovi kogumiseks ja väljastamiseks. Visake pipett bioohtlike 
jäätmete hulka. 
 

5. Täitke kaasasolev väike läbipaistev 120 µl fikseeritud mahuga pipett patsiendi 
prooviga reaktiivituubist, leevendades aeglaselt survet kolbile. 

 
 
 

Pigistage 
siit 

250 µl 
pipett 

Reaktiivi 
tuub 

Pigistage 
siit 

250 µl 
pipett 

Ülevool 

Patsiendi 
proov 

Pigistage 
siit 

120 µl 
pipett 

Ülevool 

Patsiendi 
proov 

Doseerige 
aeglaselt 

Keeratav 

Reaktiivilahus 
kolbis 

Reaktiivi 
tuub 
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6. Pigistage tugevalt kolbi ülemist osa, et tühjendada väikese läbipaistva 120 l 
fikseeritud mahuga pipeti sisu testkasseti proovisüvendisse. Ülevoolukolbi jäänud 
üleliigne vedelik tuleks maha jätta. Visake pipett bioohtlike jäätmete hulka. 

MÄRKUS. Ärge valage proovi reaktiivituubist. Kasutage kaasasolevat väikest 
selget 120 µl fikseeritud mahuga pipetti. 
 

7. Testi lõpetamiseks jätkake kohe lõiguga "Sofia ja Sofia 2-e kasutamine". 

 
SOFIA ja SOFIA 2-e KASUTAMINE 
 

WALK AWAY/ READ NOW režiimid 
Kasutusjuhiseid leiate Sofia või Sofia 2 kasutusjuhendist.  
Sofia ja Sofia 2-te saab seadistada kahte eri režiimi (WALK AWAY ja READ NOW). Iga režiimi protseduurid on 
kirjeldatud allpool. 
 

WALK AWAY režiim 
WALK AWAY režiimis sisestab kasutaja testkasseti kohe Sofia või Sofia 2-te. Sofia ja Sofia 2 arendusaeg võib 
erineda. 
◼ Sofia – Sofia ajastab testi ilmutamise automaatselt ja tulemused kuvatakse 15 minuti pärast. 
◼ Sofia 2 – Sofia 2 skannib testkassetti perioodiliselt testi ilmutamise ajal. Positiivsed testitulemused 

kuvatakse 3–15 minuti jooksul. Negatiivsed testitulemused kuvatakse 15 minuti pärast.  
 

READ NOW režiim 
Kriitiliselt oluline: laske testil ilmutada KÕIK 15 minutit ENNE selle Sofiasse või Sofia 2-sse asetamist. 
 

Kasutaja peab esmalt asetama testkasseti 15 minutiks (väljaspool Sofia või Sofia 2) töölauale ja ajastama selle 
ilmutussammu käsitsi. Seejärel sisestab kasutaja testkasseti Sofia või Sofia 2-te. READ NOW režiimis skannivad 
ja kuvavad Sofia ja Sofia 2-e testi tulemuse ühe minuti jooksul. Märkus. Tulemused püsivad stabiilsena veel 15 
minutit pärast soovitatud 15-minutilist ilmutusaega. 
 

Näpunäiteid partiide testimiseks 
Sõltuvalt töökoormusest on olemas mitu võimalust, mis muudavad partiide testimise lihtsamaks. Kasutaja saab 
enne proovi(de) lisamist lisada reaktiivilahuse ühte või mitmesse reaktiivituubi, sulgeda need uuesti ja hoida 
neid kuni 12 tundi toatemperatuuril (RT) töölaual.  
 
Teise võimalusena saab kasutaja pärast reaktiivilahuse lisamist töödelda reaktiivituubis tampooni- või 
vedelikuproove, seejärel pärast tampooni eemaldamist (kui see on kohaldatav) sulgeda katseklaas ja lasta neil 
seista toatemperatuuril kuni 12 tundi ilma, et enne testimist kaoks aktiivsus. 
 

Kriitiliselt oluline: kasutaja ei tohi kunagi avada fooliumpakendit, mis tekitab testkasseti kokkupuute 
ümbritseva keskkonnaga, enne kui see on valmis koheseks kasutamiseks. 
 

KÄIVITADA TEST KOOS SOFIAGA 
1. Sisestage kasutaja ID vöötkoodiskanneriga või sisestage andmed käsitsi klaviatuuri abil. 

 

MÄRKUS. Kui skannisite ekslikult vale vöötkoodi, kasutage Sofia klaviatuuril olevaid noolenuppe, et  
tõsta väli uuesti esile. Seejärel lihtsalt skannige uuesti, kasutades õiget vöötkoodi, ja eelnev kirjutatakse õige 
vöötkoodiga üle. 

Proovi süvik 



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia Influenza A+B FIA Lk 12 / 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sisestage vöötkoodiskanneriga patsiendi ID või tellimuse number või sisestage andmed käsitsi klaviatuuri abil. 

 

  
 
3. Vajutage Start Test ja Sofia sahtel avaneb automaatselt.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Veenduge, et valitud oleks õige arendusrežiim WALK 
AWAY või READ NOW. Sisestage ettevalmistatud 
patsiendi testikassett Sofia sahtlisse ja sulgege sahtel. 

 
5. Sofia käivitub automaatselt ja kuvab edenemist, nagu on 

näidatud allolevas näites. WALK AWAY režiimis 
kuvatakse testi tulemused ekraanil umbes 15 minuti 
pärast. READ NOW režiimis kuvatakse testi tulemused 
ekraanil ühe minuti jooksul. Vt punkt "Tulemuste 
tõlgendamine". 
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TULEMUSTE TÕLGENDAMINE SOFIA ABIL 
Kui test on lõppenud, kuvatakse Sofia ekraanil tulemused. Kui see valik on valitud, saab tulemused 
integreeritud printerile automaatselt välja trükkida. Fluorestseeruvaid testjooni palja silmaga ei näe. 
 
Sofia ekraanil kuvatakse protseduurilise kontrolli tulemused kui "kehtivad või kehtetud" ning antakse eraldi 
positiivne või negatiivne tulemus nii A- kui ka B-gripiviiruse kohta. Kui protseduuriline kontroll on "kehtetu", 
testige uue patsiendiproovi ja uus testkassetiga uuesti. 
 
 
Positiivsed tulemused: 

  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näide: sellel pildil on näha kehtivat positiivset tulemust 
B-gripiviiruse kohta.  
 
MÄRKUS. Positiivne tulemus ei välista kaasinfektsiooni 
teiste haigustekitajatega. 

Näiteks: Sellel pildil on näha, et WALK AWAY 
režiimis on testi lõpuni jäänud 12 minutit ja 
13 sekundit. Sofia loeb ja kuvab tulemused 
15 minuti pärast. 

Näide: sellel pildil on näha kehtivat positiivset tulemust 
A-gripiviiruse kohta.  
 
MÄRKUS. Positiivne tulemus ei välista kaasinfektsiooni 
teiste haigustekitajatega. 
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Negatiivsed tulemused:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kehtetud tulemused: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näide: sellel pildil on näha negatiivset tulemust nii A- 
kui ka B-gripiviiruse kohta. 
 
MÄRKUS. negatiivne tulemus ei välista 
gripiviirusnakkust. Soovitatav on kinnitada negatiivseid 
tulemusi viiruskultuuri või FDA poolt heakskiidetud A- ja 
B-gripiviiruse molekulaarse analüüsiga. 
 
 
 

Näide: sellel pildil on näha kehtetut tulemust. 
 
Kehtetu tulemus: kui test on kehtetu, tuleb teha uus test 
uue patsiendiproovi ja uue testikassetiga. 
 
 
 
 

Näide: sellel pildil on näha kehtivat positiivset tulemust 
nii A kui ka B-gripiviiruse kohta.  
 
MÄRKUS. Positiivne tulemus ei välista teiste 
haigustekitajatega kaasnevat nakatumist ega 
kindlakstegemist ühegi konkreetse A-gripiviiruse alatüübi 
suhtes. 
 
MÄRKUS. Ühtaegset haigestumist nii A- kui ka B-
gripiviirusesse on harva. Sofia Influenza A+B FIA 
"topeltpositiivsed" kliinilised proovid (A- ja B-gripp 
positiivsed) tuleks uuesti testida. Enne tulemuste 
esitamist on soovitatav, et korratavad A- ja B-
gripiviiruse "topeltpositiivsed" tulemused kinnitatakse 
viiruskultuuriga või FDA poolt heakskiidetud A- ja B-
gripiviiruse molekulaarse analüüsiga. 
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KÄIVITADA TEST KOOS SOFIA 2-GA 
1. Sisestage kasutaja ID integreeritud vöötkoodiskanneriga või sisestage andmed käsitsi ekraanil oleva 

klaviatuuri abil. 
 

MÄRKUS. Kui skannite ekslikult vale vöötkoodi, valige väli uuesti, et see uuesti esile tõsta. Seejärel lihtsalt 
skannige uuesti, kasutades õiget vöötkoodi, ja eelnev kirjutatakse õige vöötkoodiga üle. 

 

 
 
2. Sisestage vöötkoodiskanneriga patsiendi ID ja tellimuse number, kui see on olemas, või sisestage andmed 

käsitsi ekraaniklahvistiku abil. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Veenduge, et valitud oleks õige arendusrežiim WALK AWAY või READ NOW. Vajutage  ja avage Sofia 2-e 

sahtel.  
 

 
 
4. Sisestage ettevalmistatud patsiendi testikassett Sofia 2-e sahtlisse ja sulgege sahtel. 
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5. Sofia 2 käivitub automaatselt ja kuvab edenemist, nagu on näidatud allolevas näites. WALK AWAY režiimis 

kuvatakse testi tulemused ekraanil vahemikus 3 kuni 15 minutit. READ NOW režiimis kuvatakse testi 
tulemused ekraanil ühe minuti jooksul. Vt Sofia 2 "Tulemuste tõlgendamine". 

 
 

TULEMUSTE TÕLGENDAMINE SOFIA 2-e ABIL 
Kui test on lõppenud, kuvatakse tulemused Sofia 2-e ekraanil. Fluorestseeruvaid testjooni palja silmaga ei näe. 
 

Sofia 2-e ekraanil kuvatakse protseduurilise kontrolli tulemused, kui  või , ja esitatakse eraldi  või  
tulemus nii A- kui ka B-gripi kohta. Kui protseduuriline kontroll on , siis tuleb uuesti testida uue patsiendi 
proovi ja uue testkassetiga. Kui printer on ühendatud, saab tulemusi printida käsitsi, valides katsetulemuste 
ekraanil kuvamise ajal prindiikooni. 
 
Positiivsed tulemused: 
  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Näide: sellel pildil on näha kehtivat 
positiivset tulemust A-gripiviiruse kohta.  
 
MÄRKUS. Positiivne tulemus ei välista 
kaasinfektsiooni teiste haigustekitajatega. 

Näide: sellel pildil on näha, et WALK AWAY 
režiimis on testi lõpuni jäänud 12 minutit ja 
34 sekundit. Sofia 2 loeb ja kuvab tulemusi 
3–15 minuti jooksul. 
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Negatiivsed tulemused:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Näide: sellel pildil on näha negatiivset 
tulemust nii A- kui ka B-gripiviiruse kohta. 
 
MÄRKUS. negatiivne tulemus ei välista 
gripiviirusnakkust. Soovitatav on kinnitada 
negatiivseid tulemusi viiruskultuuri või FDA 
poolt heakskiidetud A- ja B-gripiviiruse 
molekulaarse analüüsiga. 

Näide: sellel pildil on näha kehtivat positiivset 
tulemust nii A kui ka B-gripiviiruse kohta.  
 
MÄRKUS. Positiivne tulemus ei välista teiste 
haigustekitajatega kaasnevat nakatumist ega 
kindlakstegemist ühegi konkreetse A-gripiviiruse 
alatüübi suhtes. 
 
MÄRKUS. Ühtaegset haigestumist nii A- kui ka 
B-gripiviirusesse on harva. Sofia Influenza A+B 
FIA "topeltpositiivsed" kliinilised proovid (A- ja 
B-gripp positiivsed) tuleks uuesti testida. Enne 
tulemuste esitamist on soovitatav, et 
korratavad A- ja B-gripiviiruse 
"topeltpositiivsed" tulemused kinnitatakse 
viiruskultuuriga või FDA poolt heakskiidetud A- 
ja B-gripiviiruse molekulaarse analüüsiga. 

Näide: sellel pildil on näha kehtivat positiivset 
tulemust B-gripiviiruse kohta.  
 
MÄRKUS. Positiivne tulemus ei välista 
kaasinfektsiooni teiste haigustekitajatega. 
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Kehtetud tulemused: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PIIRANGUD 
◼ Selle komplekti sisu tuleb kasutada A- ja B-gripi antigeenide kvalitatiivseks tuvastamiseks nina-, ninaneelu- 

ja ninaneelu aspiraadi/loputise proovidest. 
◼ See test tuvastab nii elujõulise (elus-) kui ka mitteelujõulise A- ja B-gripiviiruse. Testi tulemuslikkus sõltub 

viiruse (antigeeni) kogusest proovis ja võib, kuid ei pruugi, korreleeruda sama prooviga tehtud 
viiruskultuuri tulemustega. 

◼ Sofia Influenza A+B FIA kliinilist toimet ninaneelu aspiratsiooni/loputise proovide osas ei ole 22-aastastel ja 
vanematel patsientidel kindlaks tehtud ning see ei pruugi olla kooskõlas noorematel patsientidel saadud 
kliiniliste tulemustega. 

◼ Testi tulemus võib olla negatiivne, kui antigeeni tase proovis on alla testi avastamispiiri või kui proov koguti 
või transporditi valesti. 

◼ Katseprotseduuri järgimata jätmine võib testi tulemuslikkust negatiivselt mõjutada ja/või testi tulemuse 
kehtetuks muuta. 

◼ Katsetulemusi tuleb hinnata koos teiste arstile kättesaadavate kliiniliste andmetega. 
◼ Positiivne tulemus ei välista kaasinfektsiooni teiste haigustekitajatega. 
◼ Positiivsed testitulemused ei tuvasta konkreetseid A-gripiviiruse alatüüpe. 
◼ Negatiivsed testitulemused ei tähenda, et välistada saaks muid gripiviiruse või -bakteriaalse infektsiooniga 

mitteseotud nakkusi. 
◼ Lapsed levitavad viirust suuremal määral ja pikemalt kui täiskasvanud. Seetõttu annab täiskasvanute 

proovide testimine sageli madalama tundlikkuse kui lastelt võetud proovide testimine. 
◼ Positiivsed ja negatiivsed ennustusväärtused sõltuvad suuresti levimusest. Valenegatiivsed testitulemused 

on tõenäolisemad aktiivsuse tippajal, kui haiguse levimus on kõrge. Valepositiivsed testitulemused on 
tõenäolisemad madalal gripiaktiivsuse perioodidel, kui levimus on mõõdukas kuni madal. 

◼ Isikutel, kes on saanud nina kaudu manustatud A-gripivaktsiini, võivad testi tulemused olla positiivsed kuni 
7 päeva pärast vaktsineerimist. 

◼ Monoklonaalsed antikehad ei pruugi tuvastada väiksema tundlikkusega A-tüüpi gripiviiruseid, mis on 
sihtepitoobi piirkonnas läbi teinud väikesed aminohappemuutused. 

◼ Kui on vaja eristada konkreetseid A-gripi alatüüpe ja tüvesid, on nõutav täiendav testimine, konsulteerides 
riigi või kohalike rahvatervise osakondadega. 

◼ Proovid, mis on saastunud täisverega > 4% v/v või mutsiiniga > 0,5% v/v, võivad segada testi tõlgendamist. 
Visuaalselt veriseid või liiga viskoosseid proove ei tohiks kasutada. 

◼ Selle testi toimivust ei ole hinnatud kasutamiseks patsientidel, kellel puuduvad hingamisteede infektsiooni 
tunnused ja sümptomid. 

 

Näide: sellel pildil on näha kehtetut 
tulemust. 
 
Kehtetu tulemus: kui test on kehtetu, tuleb 
teha uus test uue patsiendiproovi ja uue 
testikassetiga. 
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EELDATAVAD VÄÄRTUSED 
Hooajalised gripipuhangud esinevad kogu maailmas nii põhja- kui ka lõunapoolkeral, põhjustades igal talvel 
laialt levinud haigusi. Keskmine grippi haigestumise määr on 26–33 juhtu 100 inimese kohta aastas. Haiglasse 
sattumise risk väga noorte ja eakate seas on ligikaudu 1/300 nakatunutest. 30 aasta jooksul, aastatel 1976–
2006, ulatus gripiga seotud surmajuhtumite arv USA-s madalamast (umbes 3000) kuni kõrgeni (49 000 
inimeseni).2 Üheksakümmend protsenti (90%) surmajuhtumitest esineb neil, kes on 65. aastased ja vanemad.4 
Gripipandeemiad toimusid 1918, 1957, 1968 ja 2009. aastal. 1918. aasta pandeemia põhjustas kogu maailmas 
hinnanguliselt 40–50 miljonit surma. Võrdlustestiga (viiruskultuuriga) täheldatud levimus 2011. aasta kliinilises 
uuringus Sofia Influenza A+B FIA korral oli A-gripi osas 15% ja B-gripi osas 13%.  
 

JÕUDLUSOMADUSED 
Järgmised uuringud viidi läbi Sofia Influenza A+B FIA ja Sofiaga. 
 

Sofia Influenza A+B FIA tulemuslikkus vs rakukultuur 
Sofia Influenza A+B FIA tulemuslikkust võrreldi 2011. aasta veebruarist märtsini Ameerika Ühendriikides läbi 
viidud mitmekeskuselises kliinilises väliuuringus viirusliku rakukultuurimeetodiga, millele järgnes otsene 
fluorestsentsanalüüs (Direct Fluorescent Assay, DFA). Selle uuringu viisid läbi tervishoiutöötajad 
seitsmeteistkümnes (17) erinevas professionaalses ja CLIA-st vabastatud tegevuskohas (kokku) Ameerika 
Ühendriikide eri geograafilistes piirkondades. Selles mitmekeskuselises hoolduspunkti (POC) väliuuringus 
koguti kahelt tuhandelt kuuekümne kuuelt (2066) patsiendilt kaks (2) nina või kaks (2) ninaneelu 
tampooniproovi või ninaneelu aspiraadi/loputise proovi. Kuussada seitsekümmend üks (671) andis paar 
ninatampooniproovi, seitsesada kolmkümmend neli (734) andis paar ninaneelu tampooniproovi ja kuussada 
kuuskümmend üks (661) andis ninaneelu aspiraadi/loputise proovi. Kõik kliinilised proovid koguti 
sümptomitega patsientidelt: 74% olid alla 6-aastased, 22% 6–21-aastased, 4% 22–59-aastased ja 1% ≥ 60 
aastased. Viiskümmend kolm protsenti (53%) olid mehed ja nelikümmend seitse protsenti (47%) olid naised. 
 
Kokku testiti Sofia Influenza A+B FIA-ga kakstuhat nelikümmend seitse (2047) prospektiivset kliinilist proovi ja 
need andsid selle kliinilise uuringu käigus kehtivad tulemused. Need tulemused on esitatud tabelites 2–6. 
Kehtetu määr oli 0,9% (19/2066), 95% CI: 0,6% kuni 1,4%. Kehtetud tulemused jäeti tabelitest 2–6 välja, kuna 
uusi patsientide proove kordustestimiseks ei kogutud.  
 
Ühe nina- või ninaneelu tampooniproovi või osa ninaneelu aspiratsiooni/loputise proovidest tegid 
meditsiinitöötajad Sofia Influenza A+B FIA-ga arstikabinetis kohapeal või haiglas. Kõik proovid koguti ja uuriti 
värskelt. Ülejäänud proov paigutati kultiveerimiseks viirustranspordikeskkonda. Paaris tampooni- või 
aspiraadi/loputise proovid randomiseeriti testimise järjekorra alusel Sofia Influenza A+B FIA-sse versus 
rakukultuuri. Viirusrakukultuur, millele järgnes otsene fluorestsentsanalüüs (DFA), viidi läbi kas katsekoha 
kohalikus kliinilises laboris või transporditi proove külmana jääkottidel, mitte külmutatult, 48 tunni jooksul 
üleöö kesklaborisse kultiveerimiseks. Tulemused on esitatud tabelites 2–6. 
 

Tabel 2 
 Sofia Influenza A+B FIA ninatampooniproovi tulemused versus kultuur 

(kõik vanuserühmad) 
TÜÜP A   TÜÜP B 

 Kultuur Sens = 124/138 = 90%    Kultuur Sens = 100/112 = 89% 

 Pos Neg  (95% C.I. 84%–94%)    Pos Neg  (95% C.I. 82%–94%) 

Sofia Pos 124 27 Spets = 500/527 = 95%   Sofia Pos 100 23 Spets = 530/553 = 96% 

Sofia Neg 14 500  (95% C.I. 93%–96%)   Sofia Neg 12 530  (95% C.I. 94%–97%) 
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Tabel 3 
Sofia Influenza A+B FIA ninaneelu tampooniproovi tulemused versus kultuur  

(kõik vanuserühmad) 
TÜÜP A   TÜÜP B 

 Kultuur Sens = 100/103 = 97%    Kultuur Sens = 101/112 = 90% 

 Pos Neg  (95% C.I. 91%–99%)    Pos Neg  (95% C.I. 83%–95%) 

Sofia Pos 100 34 Spets = 596/630 = 95%   Sofia Pos 101 19 Spets = 602/621 = 97% 

Sofia Neg 3 596  (95% C.I. 93%–96%)   Sofia Neg 11 602  (95% C.I. 95%–98%) 

            
 

Tabel 4 
Sofia Influenza A+B FIA ninaneelu aspiraadi/loputise tulemused versus rakukultuur  

(kõik vanuserühmad) 
TÜÜP A   TÜÜP B 

 Kultuur Sens = 68/69 = 99%    Kultuur Sens = 46/52 = 88% 

 Pos Neg  (95% C.I. 91%–100%)    Pos Neg  (95% C.I. 77%–95%) 

Sofia Pos 68 26 Spets = 554/580 = 96%   Sofia Pos 46 22 Spets = 575/597 = 96% 

Sofia Neg 1 554  (95% C.I. 93%–97%)   Sofia Neg 6 575  (95% C.I. 94%–98%) 

            

 
Tabel 5 

Toimivus võrreldes kultuuriga iga A-gripi proovitüübi vanuserühma järgi 

 Nina tampoon Ninaneelu tampoon Ninaneelu aspiraat/loputis 

 Sensitiivsus Spetsiifilisus Sensitiivsus Spetsiifilisus Sensitiivsus Spetsiifilisus 

Kõik 
vanused 

90% (124/138) 
(95%CI=84%–94%) 

95% (500/527) 
(95%CI=93%–96%) 

97% (100/103) 
(95%CI=91%–99%) 

95% (596/630) 
(95%CI=93%–96%) 

99% (68/69) 
(95%CI=91%–

100%) 

96% (554/580) 
(95%CI=93%–

97%) 

Alla 6 
aastased 

95% (62/65) 
(95%CI=87%–99%) 

95% (210/221) 
(95%CI=91%–97%) 

97% (61/63) 
(95%CI=89%–

100%) 

94% (444/470) 
(95%CI=92%–96%) 

99% (68/69) 
(95%CI=91%–

100%) 

95% (544/570) 
(95%CI=93%–

97%) 

6 kuni 21 
aastased 

87% (46/53) 
(95%CI=75%–94%) 

95% (193/204) 
(95%CI=91%–97%) 

97% (35/36) 
(95%CI=85%–

100%) 

94% (136/144) 
(95%CI=89%–97%) 

N/A (0/0) 
100% (10/10) 
(95%CI=68%–

100%) 

22 kuni 59 
aastased 

78% (14/18) 
(95%CI=54%–92%) 

96% (82/85) 
(95%CI=90%–99%) 

100% (4/4) 
(95%CI=45%–

100%) 

100% (15/15) 
(95%CI=76%–

100%) 
N/A (0/0) N/A (0/0) 

60 aastat 
ja 

vanemad 

100% (2/2) 
(95%CI=29%–

100%) 

88% (15/17) 
(95%CI=64%–98%) 

N/A (0/0) 
100% (1/1) 

(95%CI=17%–
100%) 

N/A (0/0) N/A (0/0) 
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Tabel 6 
B-gripi iga proovitüübi toimivus kultuuriga võrreldes vanuserühma järgi 

 Nina tampoon Ninaneelu tampoon Ninaneelu aspiraat/loputis 

 Sensitiivsus Spetsiifilisus Sensitiivsus Spetsiifilisus Sensitiivsus Spetsiifilisus 

Kõik 
vanused 

89% (100/112) 
(95%CI=82%–94%) 

96% (530/553) 
(95%CI=94%–97%) 

90% (101/112) 
(95%CI=83%–95%) 

97% (602/621) 
(95%CI=95%–98%) 

88% (46/52) 
(95%CI=77%–95%) 

96% (575/597) 
(95%CI=94%–98%) 

Alla 6 
aastased 

90% (35/39) 
(95%CI=76%–97%) 

96% (238/247) 
(95%CI=93%–98%) 

87% (54/62) 
(95%CI=76%–94%) 

97% (455/471) 
(95%CI=95%–98%) 

87% (39/45) 
(95%CI=73%–94%) 

96% (572/594) 
(95%CI=94%–98%) 

6 kuni 21 
aastased 

92% (56/61) 
(95%CI=82%–97%) 

95% (187/196) 
(95%CI=91%–98%) 

94% (45/48) 
(95%CI=83%–98%) 

98% (130/132) 
(95%CI=94%–

100%) 

100% (7/7) 
(95%CI=60%–

100%) 

100% (3/3) 
(95%CI=38%–

100%) 

22 kuni 
59 

aastased 

73% (8/11) 
(95%CI=43%–91%) 

97% (89/92) 
(95%CI=90%–99%) 

100% (2/2) 
(95%CI=29%–

100%) 

94% (16/17) 
(95%CI=71%–

100%) 
N/A (0/0) N/A (0/0) 

60 aastat 
ja 

vanemad 

100% (1/1) 
(95%CI=17%–

100%) 

89% (16/18) 
(95%CI=66%–98%) 

N/A (0/0) 
100% (1/1) 

(95%CI=17%–
100%) 

N/A (0/0) N/A (0/0) 

 
 

Reprodutseeritavuse uuringud 
Sofia Influenza A+B FIA reprodutseeritavust Sofiaga hinnati kolmes erinevas laboris, millest üks oli Quidel. Igas 
tegevuskohas testisid kaks erinevat operaatorit negatiivses kliinilises maatriksis ettevalmistatud kodeeritud, 
konstrueeritud proovide seeriat, mis ulatusid madala negatiivsusest kuni mõõdukalt positiivse A- ja B-gripi 
proovini. Testimine toimus viiel erineval päeval ligi kahe nädala jooksul. Laboratooriumidevaheline kokkulepe 
(Tabel 7) oli negatiivsete proovidega 94%–100% ja positiivsete proovidega 98%–100%. 
 

Tabel 7 
Sofia gripi A+B reprodutseeritavuse uuring (koos Sofiaga), laboratooriumidevaheline kokkulepe 

Laboratoorium 
Neg  

(viirus 
puudub) 

A-gripp  
Kõrge neg 

(C5) 

A-gripp  
Madal pos 

(C95) 

A-gripp  
Mõõdukas 
pos (C3X) 

B-gripp  
Kõrge neg 

(C5) 

B-gripp  
Madal pos 

(C95) 

B-gripp  
Mõõdukas 
pos (C3X) 

1 30/30 29/30 30/30 30/30 28/30 29/30 30/30 

2 30/30 29/30 30/30 30/30 30/30 29/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 27/30 30/30 30/30 

Kokku 90/90 88/90 90/90 90/90 85/90 88/90 90/90 

%, üldine 
vastavus 

oodatavale 
tulemusele 

(95% CI) 

100% 
(95%–100%) 

98% 
(92%–100%) 

100% 
(95%–100%) 

100% 
(95%–100%) 

94% 
(87%–98%) 

98% 
(92%–100%) 

100% 
(95%–100%) 

 

Tuvastamispiir 
Sofia Influenza A+B FIA tuvastamispiir (LOD) määrati otseproovide puhul kokku seitsme (7) inimese gripiviiruse 
tüve, kahe (2) A-gripiviiruse ja kahe (2) B-gripiviiruse tüve abil ja kaks (2) A-gripiviirust ja kaks (2) B-gripiviirust 
VTM-is elueeritud proovidega (Tabel 8). 
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Tabel 8 

isoleeritud inimeste A- ja B-gripi tuvastamispiir 

Viiruse tüvi 
Viiruse 

tüüp 
Alamtüüp 

Minimaalne tuvastatav 
tase (TCID50/ml) 

A/California/07/2009 A 2009 H1N1 202 

A/Hongkong/8/68 A H3N2 105 

B/Allen/45 B  40 

B/Malaysia/2506/04 B  24 

 

Eksemplarid transpordimeediumis 

Viiruse tüvi 
Viiruse 

tüüp 
Alamtüüp 

Minimaalne tuvastatav 
tase (TCID50/ml) 

A/New Jersey/8/76 A H1N1 
M5 2460 

UTM 1645 

A/Port Chalmers/1/73 A H3N2 
M5 1482 

UTM 1446 

B/Allen/45 B  
M5 5 

UTM 4.6 

B/Florida/07/2004 B  
M5 40 

UTM 35 

TCID50 tase määrati kas Reed-Muenchi meetodi või Rowe ELISA abil. 

 
Analüütiline reaktsioonivõime 
Analüütilist reaktsioonivõimet demonstreeriti Sofia A Sofia Influenza A+B FIA ja Sofia osas, kasutades kokku 30 
inimese gripiviiruse tüve, mis koosnesid 21 A-gripiviirusest ja 9-st B-gripiviirusest (Tabel 9). 
 

Tabel 9 
A- ja B-gripiga isoleeritud inimeste analüütiline reaktsioonivõime 

Viiruse tüvi 
Viiruse 

tüüp Alamtüüp 

Minimaalne 
tuvastatav 

tase 
(TCID50/ml) Viiruse tüvi 

Viiruse 
tüüp Alamtüüp 

Minimaalne 
tuvastatav 

tase 
(TCID50/ml) 

A/Fort Monmouth/1/47 A H1N1 50 A/Wisconsin/67/05 A H3N2 20 

A/New Caledonia/20/1999 A H1N1 200 A2/Aichi/2/68 A H3N2 1.25 

A/New Jersey/8/76 A H1N1 500 A/Anhui/01/2005 A H5N1 5 

A/NWS/33 A H1N1 0.63 A/GWT/LA/169GW/88 A H10N7 20 

A/Puerto Rico/8/34 A H1N1 100 A/Shearwater/ 
Australia2576/79 

A H15N9 10 

A/Solomoni saared/3/06 A H1N1 0.31 

A/Taiwan/42/06 A H1N1 200 B/Brisbane/60/2008 B  10 

A/WI/629-9/2008 A H1N1 200 B/Florida/04/2006 B  250 
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Viiruse tüvi 
Viiruse 

tüüp Alamtüüp 

Minimaalne 
tuvastatav 

tase 
(TCID50/ml) Viiruse tüvi 

Viiruse 
tüüp Alamtüüp 

Minimaalne 
tuvastatav 

tase 
(TCID50/ml) 

A1/Denver/1/57 A H1N1 20 B/Florida/07/2004 B  500 

Influenza/Mexico/4108/2009 A 2009 H1N1 200 B/GL/1739/54 B  2000 

A/WI/629(D02312)/2009 A 2009 H1N1 50 B/Hong Kong/5/72 B  20 

A/WI/629(D02473)/2009 A 2009 H1N1 25 B/Lee/40 B  5 

A/Port Chalmers/1/73 A H3N2 1000 B/Maryland/1/59 B  50 

A/Victoria/3/75 A H3N2 200 B/Ohio/1/2005 B  50 

A/WI/629-2/2008 A H3N2 20 B/Taiwan/2/62 B  50 

A/Anhui/1/2013* 
A H7N9 

3,95 x 106 

(EID50/ml) 
    

TCID50/ml = 50% koekultuuri nakkuslik doos. EID50/ml = 50% muna nakkav annus. TCID50 ja EID50 tasemed määrati Reed-Muenchi meetodil. 
 

*Kuigi on näidatud, et see test tuvastab positiivsest inimese hingamisteede proovist kasvatatud viiruse H7N9, ei ole selle seadme 
toimivusnäitajaid H7N9 gripiviiruse suhtes positiivsete kliiniliste proovidega kindlaks tehtud. Sofia Influenza A+B FIA suudab eristada A- ja B-
gripiviirust, kuid ei suuda eristada gripi alatüüpe. 

 
Analüütilist reaktsioonivõimet hinnati täiendavalt, kasutades kokku 12 lindudelt eraldatud A-gripiviirust. Sofia 
Influenza A+B FIA tuvastas kõik uuritud tüved (Tabel 10). 
 

Tabel 10 
Analüütiline reaktsioonivõime erinevate lindude gripi A isolaatidega 

Viiruse tüvi* 
Viiruse 

tüüp Alamtüüp 

Minimaalne 
tuvastatav tase 

(TCID50/ml) 

A/Sinikael-part/NY6750/78 A H2N2 100 

A/Sinikael-part/OH/338/86 A H4N8 50 

A/Sinikael-part/WI/34/75 A H5N2 100 

A/Kana/CA/431/00 A H6N2 50 

A/Kana/NJ/15086-3/94 A H7N3 5 

A/Sini-rägapart/LA/B174/86 A H8N4 10 

A/Kana/NJ/122210/97 A H9N2 10 

A/Chicken/NJ/15906-9/96 A H11N9 50 

A/Part/LA/188D/87 A H12N5 50 

A/Kajakas/MD/704/77 A H13N6 0.625 

A/Sinikael-part/Gurjev 
Venemaa/262/82 A H14N5 20 

A/Kahlaja/DE/172/2006 A H16N3 2 

*Inimeste patogeenidena esilekerkivate A-gripiviiruse alatüüpide 
toimivusnäitajaid ei ole kindlaks tehtud. 

 

Analüütiline spetsiifilisus 
Ristreaktiivsus 
Sofia Influenza A+B FIA-d ja Sofiat hinnati kokku 18 bakteri- ja seenmikroorganismi ning 16 mittegripiviiruse 
isolaadiga. Bakterite ja seente isolaate hinnati kontsentratsioonil 2x106 cfu/ml. Viiruse isolaate hinnati 
kontsentratsioonil 2x105 TCID50/ml. Ükski allpool tabelis 11 loetletud organismidest või mittegripiviirustest ei 
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näidanud testis mingeid märke ristreaktiivsusest. Proovi voolavust ja kontrolljoone väljanägemist ei mõjutanud 
see samuti.  
 

Tabel 11  
Analüütiline spetsiifilisus ja ristreaktiivsus 

Organism/mitte-gripiviirus Kontsentratsioon* A-gripi tulemus B-gripi tulemus 

Bordetella pertussis 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Candida alicans 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Chlamydia trachomatis 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Corynebacterium diphtheriae 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Escherichia coli 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Haemophilus influenzae 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Lactobacillus plantarum 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Legionella pneumophila 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Moraxella catarrhalis 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Mycobacterium tuberculosis (virulentne) 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Mycoplasma pneumoniae 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Neisseria meningitidis 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Neisseria subflava 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Pseudomonas aeruginosa 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Staphylococcus epidermidis 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Streptococcus pneumoniae 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Streptococcus pyogenes 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Streptococcus salivarius 2x106 cfu/ml Negatiivne Negatiivne 

Adenoviirus tüüp 1 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Adenoviirus tüüp 7 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese koroonaviirus (OC43) 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese koroonaviirus (229E) 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese Coxsackie viirus 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Tsütomegaloviirus 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Epstein-Barr'i viirus 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese Parainfluenza tüüp 1 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese Parainfluenza tüüp 2 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese Parainfluenza tüüp 3 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Leetrid 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Inimese metapneumoviirus 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Mumpsiviirus 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Hingamisteede süntsüütiline viirus tüüp A 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Hingamisteede süntsüütiline viirus tüüp B 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

Rinoviiruse tüüp 1B 2x105 TCID50/ml Negatiivne Negatiivne 

* Et saada cfu/ml bakterite tasemed määrati lahjenduse, bakterikultuuri ja kolooniate loendamise piiramisega. Viiruse 
kontsentratsioonid määrati standardsete viroloogiliste meetoditega, Reed-Muench. 
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Segavad ained 
Sofia Influenza A+B FIA ja Sofia abil hinnati täisverd, mutsiini ja mitmeid käsimüügis olevaid (OTC) tooteid ja 
tavalisi kemikaale. Testitud tasemetel häireid ei täheldatud (Tabel 12). 
 

Tabel 12 
Mittesegavad ained 

Aine Kontsentratsioon 

Täisveri 4% 

Mutsiin 0,5% 

Ricola (mentool) 1,5 mg/ml 

Sucrets (dükloniin/Mentool) 1,5 mg/ml 

Kloraseptikum (mentool/bensokaiin) 1,5 mg/ml 

Naso GEEL (NeilMed) 5% v/v 

CVS ninatilgad (fenüülefriin) 15% v/v 

Afrin (oksümetasoliin) 15% v/v 

CVS ninasprei (Cromolyn) 15% v/v 

Ninageel (oksümetasoliin) 10% v/v 

Zicam 5% v/v 

Homöopaatiline (Alkalol) 1:10 lahjendus 

Fisherman’s Friend 1,5 mg/ml 

Kurguvalu fenoolsprei 15% v/v 

Tobramütsiin 4 μg/ml 

Mupirotsiin 10 mg/ml 

Flutikasoonpropionaat 5% v/v 

Tamiflu (oseltamiviirfosfaat) 5 mg/ml 

 
CLIA lihtanalüüsi uuringud 
Osana suuremast prospektiivsest uuringust, mida on kirjeldatud eespool punktis "Toimivusnäitajad", võrreldi 
väljaõppeta operaatorite saadud Sofia Influenza A+B FIA ja Sofia täpsust viiruse rakukultuuride abil saadud 
tulemustega. See uuring viidi läbi üheteistkümnes (11) CLIA lihtanalüüsi asutuses kolmekümne nelja (34) 
koolitamata operaatoriga, kes esindasid CLIA lihtanalüüside tegevuspaiku. Uuring hõlmas 1973 katsealust: 
viissada kaheksakümmend viis (585) katsealust andsid kaks ninatampooni, seitsesada kakskümmend seitse 
(727) kaks ninaneelu tampooni ja kuussada kuuskümmend üks (661) andsid ninaneelu aspiraadi/loputise 
proovi. Seitseteist (17) katsealust jäeti Sofia Influenza A+B FIA kehtetute tulemuste tõttu välja. Kehtetu määr 
oli 0,9% (17/1973) 95% CI-ga: 0,5% kuni 1,4%. 
 
Kokku andis Sofia Influenza A+B FIA testimisel kehtivad tulemused 1956 kliinilist proovi. Need tulemused on 
esitatud tabelites 13 ja 14. 
 
Sofia Influenza A+B FIA kliiniline tundlikkus ja spetsiifilisus võrreldes viiruskultuuriga (võrdlusmeetod) on 
esitatud allpool tabelites 13 ja 14. 
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Tabel 13 
Sofia Influenza A+B FIA versus kultuur (nina/ninaneelu tampoonid) 

TÜÜP A   TÜÜP B 

 Kultuur Sens = 219/235 = 93%    Kultuur Sens = 188/209 = 90% 

 Pos Neg  (95% C.I. 89%–96%)    Pos Neg  (95% C.I. 85%–93%) 

Sofia Pos 219 58 Spets = 1014/1072 = 95%   Sofia Pos 188 40 Spets = 1058/1098 = 96% 

Sofia Neg 16 1014  (95% C.I. 93%–96%)   Sofia Neg 21 1058  (95% C.I. 95%–97%) 

            
 

Tabel 14 
Sofia Influenza A+B FIA versus kultuur (ninaneelu aspiraat/loputis) 

TÜÜP A   TÜÜP B 

 Kultuur Sens = 68/36 = 99%    Kultuur Sens = 46/52 = 88% 

 Pos Neg  (95% C.I. 91%–100%)    Pos Neg  (95% C.I. 77%–95%) 

Sofia Pos 68 26 Spets = 554/580 = 96%   Sofia Pos 46 22 Spets = 575/597 = 96% 

Sofia Neg 1 554  (95% C.I. 93%–97%)   Sofia Neg 6 575  (95% C.I. 94%–98%) 

            
 

Viidi läbi kaks uuringut, näitamaks, et koolitamata kasutajad suudavad testi järjepidevalt ja täpselt läbi viia, 
kasutades nõrgalt reageerivaid proove. Iga uuring koosnes kolmest (3) erinevast CLIA- lihtanalüüsi asutusest, kus 
hinnati Sofia Influenza A+B FIA-d Sofiaga, kasutades simuleeritud proovide kodeeritud randomiseeritud paneele, 
sealhulgas üks (1) nõrgalt positiivne (C95– kontsentratsioon testi piirväärtusel). ja üks (1) nõrgalt negatiivne (C5 – 
kontsentratsioon, mis jääb veidi alla testi piirväärtuse) A- ja B-gripi kohta. Kaks (2) või enam operaatorit igas 
asutuses (kokku 15 operaatorit) testisid paneeli iga 10 päeva jooksul, umbes 2 nädala pikkune periood.  
 

Uuringus A hinnati tampooniproove, toimivust on näidatud tabelis 15. B uuringus hinnati vedelikuproove. B 
uuring oli ette nähtud selleks, et anda väljaõppeta operaatoritele kunstlikke proove, mis olid vedeliku- ja 
tampooniproovide segu. B uuringu eesmärk oli näidata operaatori võimet valida õige protseduur vastavalt 
proovi tüübile. Tabelis 16 on esitatud B uuringu vedelate proovidega saadud tulemused. 
 

Tabel 15 
Sofia Influenza A+B FIA jõudlus piiri lähedal – uuring A  

Näidistase 

Koolituseta ettenähtud kasutajad 

Protsentuaalne kokkulepe 
eeldatavate tulemustega* 

95% usaldusvahemik 

Gripp A  
Nõrk negatiivne (C5) 

87% (52/60) 76%–93% 

Gripp A  
nõrk positiivne (C95) 

92% (55/60) 82%–97% 

Gripp B  
Nõrk negatiivne (C5) 

87% (52/60) 76%–93% 

Gripp B  
nõrk positiivne (C95) 

92% (55/60) 82%–97% 

*Oodatavad tulemused "nõrgalt positiivsete" proovide puhul on "positiivsed", samas kui 
"nõrgalt negatiivsete" proovide oodatavad tulemused on "negatiivsed". 
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Tabel 16 
Sofia Influenza A+B FIA jõudlus piiri lähedal – uuring B  

Näidistase 

Koolituseta ettenähtud kasutajad 

Protsentuaalne kokkulepe 
eeldatavate tulemustega* 

95% usaldusvahemik 

Gripp A  
Nõrk negatiivne (C5) 

95% (57/60) 86%–99% 

Gripp A  
nõrk positiivne (C95) 

97% (58/60) 88%->99% 

Gripp B  
Nõrk negatiivne (C5) 

80% (48/60) 68%–88% 

Gripp B  
nõrk positiivne (C95) 

97% (58/60) 88%->99% 

*Oodatavad tulemused "nõrgalt positiivsete" proovide puhul on "positiivsed", samas kui 
"nõrgalt negatiivsete" proovide oodatavad tulemused on "negatiivsed". 

 
CLIA lihtanalüüsi toetuseks viidi sõltumatus laboris läbi täiendav reaktiivsuse uuring, et näidata Sofia Influenza 
A+B FIA reaktiivsust paljude kaasaegsete A- ja B-gripiviiruste tüvedega. Sofia Influenza A+B FIA andis 
positiivseid tulemusi kõigi 18 A-gripiviiruse ja kõigi 7 B-gripiviirusega, mis sisaldusid vastuvõetaval 
viiruskoormuse tasemel testpaneelis. 
 
Kasutades riskianalüüsi juhisena, viidi läbi analüütilised paindlikkuse uuringud. Uuringud näitasid, et test ei ole 
tundlik keskkonnatingimuste ja võimalike kasutusvigade suhtes. 
 

Sofia Influenza A+B FIA koos Sofia 2-ga  
Järgmised uuringud viidi läbi Sofia ja Sofia 2-e võrdväärsuse näitamiseks kliiniliste proovide testimisel Sofia 
Influenza A+B FIA-ga. 
 

Meetodite võrdlus 
Sofia Influenza A+B FIA jõudlust, kui seda kasutatakse koos Sofiaga vs. Sofia 2-ga, võrreldi 250 kliinilisest 
proovist koosneva paneeli abil. See väliuuring viidi läbi kolmes ettenähtud kasutaja laboratooriumis, kasutades 
identseid teadaolevaid positiivsete ja negatiivsete kliiniliste ning väljamõeldud proovide paneele, mis olid 
valmistatud viiruse transpordikeskkonnas (VTM). Käesolevas uuringus kasutati kokku 15 Sofiat ja 14 Sofia 2-te. 
Paneelidesse lisati sada (100) A-gripiviiruse positiivset, 50 B-gripiviiruse positiivset ja 100 gripinegatiivset 
proovi. Paneeli liikmed valmistati ette nii, et lai valik negatiivseid ja positiivseid proove jaotus analüüsi 
dünaamilises vahemikus ühtlaselt. Kõik proovid kodeeriti ja neid kasutati randomiseeritud paneelide 
ettevalmistamiseks. Ühes kohas testiti kokku 250 proovi, mille tulemusena saadi kolmes testimiskohas kokku 
749 tulemust (ühe proovi testi tulemust ei olnud võimalik taastada). 
 
Sofia vs. Sofia 2 võrdlustulemused on toodud allpool tabelis 17. Gripp A positiivne kokkulepe oli 98% ja 
negatiivne 97%. B-gripi puhul oli positiivne kokkulepe 98% ja negatiivne 99%. 
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Tabel 17 
Sofia Influenza A+B FIA – Sofia vs. Sofia 2 meetodi võrdlus 

TÜÜP A TÜÜP B 

 
Sofia 

 

 
Sofia 

 
 Pos Neg Pos Neg 

Sofia 2 Pos 304 15** 
Positiivne % 
kokkulepe/ 
(95% C.I.) 

304/311 = 98%  
(95,4%–98,9%) 

Sofia 2 Pos 154 5** 
Positiivne % 
kokkulepe/ 
(95% C.I.) 

154/157 = 98% 
(94,5%–99,4%) 

Sofia 2 Neg 7* 423 
Negatiivne % 
kokkulepe/ 
(95% C.I.) 

423/438 = 97%  
(94,4%–97,9%) 

Sofia 2 Neg 3* 587 
Negatiivne % 
kokkulepe/ 
(95% C.I.) 

587/592 = 99% 
(98,1%–99,6%) 

Kokku: 311 438 Kokku: 157 592 

*A-gripi kohta saadi 7 vastuolulist Sofia 2 negatiivset/Sofia positiivset 
tulemust, mis hõlmasid endas ühte madalat positiivset (C95) proovi ja 
ülejäänud tugevat negatiivset (C5) proovi. 

*B-gripi kohta saadi kolm vastuolulist Sofia 2 negatiivset/Sofia positiivset 
tulemust, mis hõlmasid endas kõiki tugevalt negatiivseid (C5) proove. 

**A-gripi kohta saadi 15 vastuolulist Sofia 2 positiivset/Sofia negatiivset 
tulemust, mis hõlmasid endas kolme madalat positiivset (C95) proovi ja 
ülejäänud kõrget negatiivset (C5) proovi. 

**B-gripi kohta saadi 5 vastuolulist Sofia 2 positiivset/Sofia negatiivset 
tulemust, mis hõlmasid endas kõiki tugevalt negatiivseid (C5) proove.  

 

Reprodutseeritavus 

Reprodutseeritavuse uuring viidi läbi Sofia Influenza A+B FIA ja Sofia 2-ga kolmes erinevas laboris, millest üks 
oli Quidel. Igas tegevuskohas testisid kaks kuni kolm erinevat operaatorit negatiivses kliinilises maatriksis 
ettevalmistatud kodeeritud, kunstlikult koostatud proovide seeriat, mis ulatusid negatiivsest kuni mõõdukalt 
positiivse A-gripiviiruse ja B-gripiviiruse proovini. Testimine toimus viiel erineval päeval, mis kestsid ligikaudu 
ühe nädala. Selles uuringus kasutati kokku 10 Sofia 2-te. Sofia Influenza A+B FIA laboritevaheline leping (Tabel 
18) Sofia 2-ga kõigi proovide puhul oli vahemikus 98,9% kuni 100%.  

 
Tabel 18 

Sofia Influenza A+B FIA reprodutseeritavuse uuring (koos Sofia 2-ga) 
Laboritevaheline leping 

Asukoht 
Gripp A+B 
negatiivne 

(C0) 

A-gripp nõrk 
positiivne 

(C95) 

A-gripp 
mõõdukalt 

positiivne (2–
3X LOD) 

B-gripp nõrk 
positiivne 

(C95) 

B-gripp 
mõõdukalt 
positiivne  
(2-3X LOD) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

3 29*/30 30/30 30/30 30/30 29*/30 

Kokku 89/90 90/90 90/90 90/90 89/90 

%, 
üldkokkulepe 

(95% CI) 

98,9% 
(93,9–99,8%) 

100% 
(95,9–100%) 

100% 
(95,9–100%) 

100% 
(95,9–100%) 

98,9% 
(93,9–99,8%) 

*C0 ja 2–3X LOD proovide ebakõlaline tulemus näis olevat kohapealne segiajamine, kuna 
proove testiti samal päeval ja sama operaatori poolt.  
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Tuvastamispiir 

Avastamispiiri (LOD) uuring viidi läbi Sofia Influenza A+B FIA-ga Sofia ja Sofia 2-e peal paralleelselt, kasutades 
kokku nelja (4) inimese gripiviiruse tüve, kahte (2) A-gripiviirust ja kahte (2) B-gripiviirust otseste näidiste jaoks 
(Tabel 19). 

Tabel 19 
 isoleeritud inimeste A- ja B-gripi tuvastamispii 

Viiruse tüvi 
Viiruse 

tüüp Alamtüüp 
Kasutatav 

masin 
Minimaalne tuvastatav 

tase (TCID50/ml)** 

A/California/07/2009* A 2009 H1N1 
Sofia 5.48 

Sofia 2 9.79 

A/Hongkong/8/68* A H3N2 
Sofia 1.80 

Sofia 2 2.19 

B/Allen/45* B  
Sofia 113 

Sofia 2 82.3 

B/Malaysia/2506/04* B  
Sofia 8.37 

Sofia 2 8.37 
* TCID50 tase määrati kas Reed-Muenchi meetodi või Rowe ELISA abil. 
** Kasutati uusi viirustüvede preparaate, võttes arvesse esialgse Sofia LOD uuringu TCID50 tulemuste erinevust. 

 

CLIA lihtanalüüsi uuring 
Viidi läbi uuring, näitamaks, et koolitamata kasutajad suudavad testi järjepidevalt ja täpselt läbi viia, kasutades 
Sofia Influenza A+B FIA ja Sofia 2-e nõrgalt reageerivaid proove. Uuring koosnes kolmest (3) erinevast CLIA 
lihtanalüüsi asukohast, kus Sofia Influenza A+B FIA-t hinnati simuleeritud proovide kodeeritud randomiseeritud 
paneelide abil, millest üks (1) nõrk positiivne (C95– kontsentratsioon analüüsi piirväärtuses) A-gripi suhtes, üks 
(1) nõrk positiivne (C95– kontsentratsioon testi piiril) B-gripi suhtes ja üks negatiivne A- ja B-gripi suhtes. Kolm 
(3) või enam operaatorit igas kohas (kokku 10 operaatorit) testisid paneeli iga 10 päeva jooksul, hõlmates 
ligikaudu 2-nädalast perioodi (Tabel 20).  
 

Tabel 20 
Sofia Influenza A+B FIA jõudlus piiri lähedal – Sofia 2-ga 

Näidistase 

Koolituseta ettenähtud kasutajad 

Protsentuaalne kokkulepe 
eeldatavate tulemustega* 

95% usaldusvahemik 

Gripp A  
nõrk positiivne (C95) 

98,6% (71/72) 92,5–99,8% 

Gripp B  
nõrk positiivne (C95) 

98,6% (71/72) 92,5–99,8% 

Negatiivne (C0) 100% (72/72) 94,9–100% 

 

KLIENDITUGI 
Kui teil on küsimusi selle toote kasutamise kohta või kui toode on vigane, võtke ühendust Quideli tehnilise 
toega telefonil 1.800.874.1517 (USA-s) või e-posti aadressil technicalsupport@quidel.com. Väljaspool USA-d 
saate lisateavet edasimüüjalt või otse Quidelilt mõnel alltoodud numbril. Täiendavate tugiteenuste kohta vt 
quidel.com.  

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Riik Telefon E-posti aadress 

Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika 
+353 (91) 412 474 (peamine) 

1800 200441 (tasuta) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Austria +43 316 231239 

Belgia +32 (2) 793 0180 

Prantsusmaa 0 (805) 371674 

Saksamaa +49 (0) 7154 1593912 

Madalmaad 0 800 0224198 

Šveits 0 800 554864 

Ühendkuningriik 0 800 3688248 

Iirimaa +353 (91) 412 474 

Itaalia +39 (800) 620 549 

Põhja-Ameerika, Aasia Vaikse ookeani rannik, 

Ladina-Ameerika 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Kanada 
437.266.1704 (peamine) 

888.415.8764 (tasuta) 

technicalsupport@quidel.com 

Hiina 
0400 920 9366 või 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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