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Til in vitro diagnostisk bruk. 
 
Du finner en symbolordliste på quidel.com/glossary. 
 
 

BRUKSOMRÅDE 

Sofia Influenza A +B FIA benytter immunfluorescens for å detektere virusnukleoproteinantigener fra influensa A 
og influensa B i bomullsdottprøver fra nesen, og nasofaryngeal avsuging/vask i ferske prøver eller transporterte 
medieprøver fra symptomatiske pasienter. Denne kvalitative testen er beregnet for bruk som et hjelpemiddel i 
den raske differensielle diagnosen av akutte virusinfeksjoner fra influensa A og influensa B. Testen er ikke 
beregnet på å detektere influensa C-antigener. En negativ test er presumptiv og det anbefales at disse 
resultatene bekreftes av viruskultur eller en godkjent molekylanalyse av influensa A og B. Negative testresultater 
utelukker ikke influensavirusinfeksjoner og skal ikke brukes som det eneste grunnlaget for behandlingen eller 
andre administreringsbestemmelser. Testen er beregnet for profesjonell bruk og bruk i laboratorium. 
 
Sofia Influenza A+B FIA kan brukes med Sofia eller Sofia 2. 
 
Ytelseskarakteristika for influensa A og B ble etablert i februar til mars 2011 da influensavirusene 
A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2) og B/Brisbane/60/2008 (Victoria-Like) var de 
dominerende influensavirusene i henhold til Morbidity and Mortality Weekly Report fra CDC med tittelen 
«Update: Influenza Activity--United States, 2010-2011 Season, and Composition of the 2011-2012 Influenza 
Vaccine.» Ytelseskarakteristika kan variere for andre influensavirus som dukker opp. 
 
Hvis det foreligger mistanke om infeksjon av et nytt influensavirus basert på eksisterende kliniske og 
epidemiologiske screeningkriterier som anbefalt av offentlige helsemyndigheter, skal prøver samles inn med 
rette forholdsregler for infeksjonskontroll for nye, smittsomme influensavirus og sendes til statlig eller lokalt 
helsedepartement for testing. Viruskultur skal ikke forsøkes utført i disse tilfellene med mindre en BSL 3+ 
fasilitet er tilgjengelig for å motta og dyrke prøver.  
 

SAMMENDRAG OG FORKLARING 
Influensavirus er utløsende agenter for svært smittsomme, akutte virusinfeksjoner i luftveiene.  
 
Influensavirus er immunologiske varierte, enkelttrådede RNA-virus. Det finnes tre typer influensavirus: A, B og 
C. Type A-virus er den mest forekommende typen og forbindes med de fleste alvorlige epidemier. B-virus 
forårsaker en sykdom som stort sett er mildere enn sykdommer som skyldes type A-virus. Type C-virus har 
aldri blitt forbundet med store humane epidemier. Både type A- og B-virus kan sirkulere samtidig, men 
vanligvis er én type dominant under en gitt sesong.1 
 
Hvert år får gjennomsnittlig 5–20 % av befolkningen i USA influensa. Flere enn 200 000 personer blir innlagt på 
sykehus på grunn av influensakomplikasjoner, og ca. 36 000 personer dør på grunn av influensarelaterte  
  

TIL BRUK MED SOFIA OG SOFIA 2 

◼ CLIA fravikes i USA 
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årsaker. Enkelte personer, så som voksne fra 65 år og eldre, unge barn og personer med spesifikke 
helsetilstander har stor risiko for alvorlige influensakomplikasjoner.2 

 

TESTENS PRINSIPP 
Sofia Influenza A+B FIA benytter immunfluorescensteknologi som brukes med Sofia Analyzer og Sofia 2 for 
påvisning av nukleoproteiner i influensavirus. Testen gir rom for differensiert påvisning av influensa A- og 
influensa B-antigener.  
 
Pasientprøven plasseres i reagensrøret, i løpet av denne perioden brytes viruspartiklene i prøven ned og 
eksponerer interne virale nukleoproteiner. Etter slik nedbrytning plasseres prøven i testkassettprøvebrønnen. 
Fra prøvebrønnen føres prøven gjennom en teststrimmel med forskjellige unike kjemiske miljøer. Dersom 
influensavirus-antigener er tilstede, vil de fanges opp på en spesifikk plass.  
 
Merk: Avhengig av brukerens valg, plasseres testkassetten i Sofia eller Sofia 2 for utvikling med automatisk 
tidtaking (Walk Away-modus), eller på bordet eller benken for utvikling med manuell tidtaking og deretter i 
Sofia eller Sofia 2 for å skannes (Read Now-modus). 
 
Sofia Analyzer og Sofia 2 vil skanne teststrimmelen og måle det fluorescerende signalet ved å behandle 
resultatene med metodespesifikke algoritmer. Sofia og Sofia 2 vil vise testresultatene (Positivt, Negativt eller 
Ugyldig) på skjermen. Resultatene kan også skrives ut automatisk på en integrert skriver, dersom dette 
alternativet er valgt. 
 

REAGENSER OG MATERIALE SOM FØLGER MED 
25-testsett:  

Reagenser Antall 

Enkeltemballerte testkassetter: Monoklonale anti-influensa A- og anti-influensa B-
antistoffer  

25 

Reagensrør: Lyofilisert buffer med vaskemidler og reduksjonsmidler 25 

Reagensløsning: Ampuller med saltløsning 25 

Sterile nasale vattpinner 25 

Små 120 µl, gjennomsiktige fast volum-pipetter 25 

Store 250 µl, rosa fast volum-pipetter 25 

Positiv kontrollvattpinne for influensa A- og influensa B: Vattpinnen er belagt med ikke-
smittsom, rekombinante influensa A- og influensa B-antigener 

1 

Negativ kontrollvattpinne: Vattpinnene er belagt med varme-inaktivert, ikke-smittsomt 
streptokokk C-antigen 

1 

Pakningsvedlegg 1 

Hurtigreferanseinstruks 1 

KK-kort (plassert på settboksen) 1 

Skriverpapir 1 

 

MATERIALER SOM IKKE MEDFØLGER I SETTET 
◼ Tidteller eller klokke 
◼ Sofia Analyzer eller Sofia 2 
◼ Prøve/Prøvebeholder 
◼ Steril saltvannsløsning for prøveinnsamling 
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◼ Utstyr som brukes til innsamling av nasofaryngeale aspirat- eller vaskprøver 
◼ Nylonbelagt nasofaryngeal vattpinneprøve  
◼ Kalibreringskassett (leveres med Sofia-installasjonssettet eller Sofia 2) 
 

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER 
◼ Til diagnostisk bruk in vitro. 
◼ Ikke bruk innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. 
◼ Ta passende forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og deponering av pasientprøver og brukt 

innhold fra settet.3 
◼ Bruk av nitril- eller latekshansker (eller tilsvarende) anbefales ved håndtering av pasientprøver.3 
◼ Ikke bruk den brukte testkassetten, fast volum-pipettene, løsningene eller kontrollvattpinnene på nytt. 
◼ Brukeren skal aldri åpne folieposen slik at testkassetten blir utsatt for omgivelsene før den er klar til 

umiddelbar bruk. 
◼ Kast ødelagte testkassetter eller materiale, ikke bruk det. 
◼ Reagensløsningen inneholder en saltløsning (saltvann). Hvis løsningen kommer i kontakt med hud eller 

øyne, må du skylle med rikelige mengder vann. 
◼ For å få nøyaktige resultater må instruksene i pakningsvedlegget følges. 
◼ Kalibreringskassetten må oppbevares i den medfølgende oppbevaringsvesken mellom hver bruk. 
◼ Utilstrekkelig eller uegnet prøvetaking, lagring og transport kan gi falske testresultater. 
◼ Prøveinnsamling og -håndtering krever spesifikk opplæring og veiledning. 
◼ For å oppnå nøyaktige resultater, bruk det virale transportmediet (VTM) som anbefales i dette 

pakningsvedlegget.  
◼ Når du tar en nasal vattpinneprøve, bruke en nasale vattpinnen. 
◼ Når du tar en nasofaryngeal vattpinneprøve, skal du bruke den nylonbelagte nasofaryngeale vattpinnen. 
◼ Bruk riktig fast volum-pipette i samsvar med testprosedyrene: 

 Kun den lille, gjennomsiktige 120 µl fast volum-pipetten skal brukes for å plassere pasientprøven 
i prøvekassetten. 

 Kun den store, rosa 250 µ fast volum-pipetten skal brukes med testprosedyren for aspirat/vask eller 
virale transportmedier ved overføring av pasientprøven fra innsamlingskoppen ned i reagensrøret. 

◼ Ikke tilsett prøver fra reagensrøret i kassettprøvebrønnen. Bruk den medfølgende lille, gjennomsiktige 
120 µl fast volum-pipetten når pasientprøven plasseres i prøvekassetten. 

◼ For å oppnå nøyaktige resultater, unngå å bruke visuelt blodige eller svært viskøse prøver.  
◼ Ikke skriv på strekkoden på testkassetten. Den brukes av Sofia og Sofia 2 for å identifisere hvilken type test 

som kjøres og å identifisere den enkelte kassetten, med tanke på å hindre en andre avlesning av 
testkassetten med samme Sofia eller Sofia 2. 

◼ Hvis det foreligger mistanke om infeksjon av en ny influensa A-virus basert på eksisterende kliniske og 
epidemiologiske screeningkriterier som anbefalt av offentlige helsemyndigheter, skal prøver samles inn 
med rette forholdsregler for infeksjonskontroll for nye, smittsomme influensavirus og sendes til statlig 
eller lokalt helsedepartement for testing. Viruskultur skal ikke forsøkes utført i disse tilfellene med mindre 
en BSL 3+ fasilitet er tilgjengelig for å motta og dyrke prøver. 

◼ Selv om denne testen har vist seg å kunne påvise kultivert fugleinfluensavirus, inkludert fugleinfluensavirus 
A av subtype H5N1, har ikke testens ytelseskarakteristika med humane prøver infisert med H5N1 eller 
andre fugleinfluensavirus blitt fastslått. 

◼ Siden påvisningsreagensen er et fluorescerende stoff, blir det ikke dannet noen synlige resultater på 
teststrimmelen. Sofia eller Sofia 2 må brukes til resultattolkning. 

◼ For å oppnå nøyaktige resultater skal en åpent og eksponert testkassett ikke brukes i en laminær 
strømningsbeholder i et sterkt ventilert område. 

◼ Ytelsesdata inkludert i dette pakningsvedlegget ble etablert med enten en nasal skumpinneprøve eller en 
belagt nasofaryngeal vattpinneprøve. Bruk en av disse vattpinneprøvetypene for optimal ytelse.  

◼ Testing skal utføres i et område med god ventilasjon. 
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◼ Kast beholdere og ubrukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale myndighetskrav. 
◼ Bruk egnede verneklær, hansker og beskyttelse for øyne og ansikt når du håndterer innholdet i dette 

settet. 
◼ Vask hendene grundig etter håndtering. 
◼ Hvis du ønsker mer informasjon om faresymboler, sikkerhet, håndtering og kassering av komponentene i 

dette settet, se sikkerhetsdatabladet på quidel.com. 
 

OPPBEVARING AV SETTET OG STABILITET 
Oppbevar settet ved romtemperatur, 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), borte fra direkte sollys. Innholdet i settet 
er stabilt til utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Må ikke fryses.  
 

KVALITETSKONTROLL 
Det er tre typer kvalitetskontroll for Sofia eller Sofia 2 og testkassetten: Sofia kalibreringskontroll-prosedyre, 
innebygde prosedyremessige kontrollfunksjoner og eksterne kontroller. 
 

Sofia kalibreringskontroll-prosedyre 
Merk: Dette er en «kalibreringskontroll»-prosedyre. 
 
Kalibreringskontroll-prosedyren skal utføres hver trettiende (30) dag. Sofia kan enkelt stilles inn slik at den 
minner brukeren på å fullføre kalibreringskontroll-prosedyren. 
 
Kalibreringskontrollen er en nødvendig funksjon som kontrollerer optikken og beregningssystemene i Sofia ved 
hjelp av en spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten leveres sammen med Sofia-installasjonspakken. Du 
finner informasjon om kalibreringskontroll-prosedyren i brukerhåndboken for Sofia.  
 
Viktig: Påse at kalibreringskassetten oppbevares i den leverte lagringsposen mellom bruk, for å beskytte den 
mot sollys.  
 

1. For å sjekke kalibreringen av Sofia, velg «Kalibrering» fra 
hovedmenyen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sett inn kalibreringskassetten i Sofia i henhold til  

instruksene, og lukk skuffen. Sofia utfører  
kalibreringskontrollen automatisk innen 2 minutter  
uten at brukeren må gripe inn. 

 
 
 
 
Sofia indikerer når kalibreringskontrollen er ferdig.  
Velg OK for å gå tilbake til hovedmenyen. 
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MERK: Om kalibreringskontrollen får ikke bestått, gi beskjed til stedets leder eller ta kontakt med Quidel 
teknisk støtte for hjelp, mandag til fredag, kl. 07.00–17.00. PST på 800 874 1517 (i USA); 858 552 1100 (utenfor 
USA); Faks: 858 455 4960; customerservice@quidel.com (kundestøtte); technicalsupport@quidel.com (teknisk 
støtte) eller ta kontakt med din lokale forhandler. 
 
Sofia 2 kalibreringskontrollprosedyre 
Kalibreringskontrollprosedyren skal utføres hver 30. dag. Sofia 2 kan stilles for å påminne brukeren om å 
fullføre kalibreringskontrollprosedyren. 
 
Kalibreringskontrollen er en påkrevet funksjon som kontrollerer Sofia 2s optikk- og kalkulasjonssystemer ved 
bruk av en spesifikk kalibreringskassett. Denne kalibreringskassetten leveres med Sofia 2. Se brukerhåndboken 
for Sofia 2 for detaljer om kalibreringskontrollprosedyren.  
 
Viktig: Se til at kalibreringskassetten lagres i gitt lagringspose mellom bruk for å beskytte den mot eksponering 
overfor lys.  
 

1. For å kontrollere kalibreringen av Sofia 2, velg 
"Kjør kalibrering" fra hovedmenyen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Følg anvisningene, sett inn kalibreringskassetten i 

Sofia 2 og lukk skuffen.  Sofia 2 utfører 
kalibreringskontrollen automatisk innen ett minutt, 
uten noen nødvendig brukerintervensjon. 

 
Sofia 2 indikerer når kalibreringskontrollen er fullført. Velg 

 for å gå tilbake til skjermen. Kjør test. 
 
 
 
 
MERK: Om kalibreringskontrollen får ikke bestått, gi beskjed til stedets leder eller ta kontakt med Quidel 
teknisk støtte for hjelp, mandag til fredag, kl. 07.00–17.00. PST på 800 874 1517 (i USA); 858 552 1100 (utenfor 
USA); Faks: 858 455 4960; customerservice@quidel.com (kundestøtte); technicalsupport@quidel.com (teknisk 
støtte) eller ta kontakt med din lokale forhandler. 
 

Innebygde prosesskontroller 
Sofia Influenza A+B FIA har en innebygd prosedyremessig kontrollfunksjon. Hver gang det kjøres en test i Sofia 
eller Sofia 2, skannes prosedyrekontrollsonen av Sofia eller Sofia 2 og resultatet vises på Sofia- eller Sofia 2-
skjermen.  
 
Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere resultatene av disse innebygde 
prosedyrekontrollene for den første prøven som testes hver dag. Denne dokumentasjonen logges automatisk i 
Sofia eller Sofia 2 sammen med hvert testresultat.  
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Et gyldig resultat fra prosedyrekontrollen viser at testens gjennomstrømning var korrekt og at den funksjonelle 
integriteten for testkassetten ble opprettholdt. Prosedyre-kontrollene tolkes av Sofia eller Sofia 2 etter at 
testkassetten har utviklet seg i femten (15) minutter. Om testens gjennomstrømning ikke var korrekt, vil 
Sofia eller Sofia 2 vise resultatet som ugyldig. Hvis dette skjer, må prosedyren gjennomgås og en ny test 
utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekstern kvalitetskontroll  
Eksterne kontroller kan også brukes til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren utføres riktig.  
 
Quidel anbefaler at Positive og Negative eksterne kontroller utføres: 

◼ én gang per operatør uten opplæring  
◼ én gang per nye forsendelse av sett – forutsatt at hvert eneste ulike parti mottatt i forsendelsen testes  
◼ Som er ansett som nødvendig av din interne kvalitetskontrollprosedyre, og i samsvar med lokale og 

statlige forskrifter eller akkrediteringskrav. 
 
Brukeren må først velge Kjør KK på Sofia Analyzer eller Sofia 2-enhetens hovedmeny og, når bedt om det, 
skanne KK-kortet (finnes på settets eske). Dette kortet gir informasjon som er spesifikk for settpartiet, blant 
annet partinummer og utløpsdato.  
 
Brukeren vil velge ønsket modus (WALK AWAY eller READ NOW) og kjør deretter vattpinnene for ekstern 
kontroll. 
 
Vattpinner for ekstern positiv og negativ kontroll leveres med settet, og skal testes med testprosedyren for 
vattpinner som oppgis i pakningsvedlegget eller i hurtigreferanseinstruksen. Vattpinner for positiv kontroll 
inneholder både influensa A- og influensa B-antigen. Vattpinnen for positiv kontroll må kjøres først, etterfulgt 
av vattpinnen for negativ kontroll. 
 

For eksempel: Skjermen viser et ugyldig 
resultat på Sofia. 

For eksempel: Skjermen viser et ugyldig 
resultat på Sofia 2. 
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Når kvalitetskontrollen er fullstendig, vil hvert resultat vises som "Bestått" eller "Ikke bestått" på Sofia eller  
eller  på Sofia 2, for den positive kontrollen og den negative kontrollen. 
 
Utfør ikke pasienttester eller rapporter pasienters testresultater dersom en av KK-testene ikke ga det 
forventede resultatet. Gjenta testen eller ta kontakt med Quidels kundestøtte før du tester pasientprøver. 
Hvis både de positive og de negative kontrollene mislykkes, gjenta testingen med de nye positive og negative 
kontrollene enda en gang. Hvis kun en enkelt kontroll mislykkes, har brukeren alternativet med å repetere 
både de positive og de negative kontrollene ELLER å gjenta kun den kontrollen som var mislykket. Brukeren 

kan velge “Hopp over” på Sofia-displayet eller  på Sofia-displayet for å kunne hoppe over den kontrolltesten 
som var bestått tidligere. Kvalitetskontrollresultatene viser en overhoppet kontrolltest som “ukjent” på Sofia 

eller  på Sofia 2. 
 
Flere vattpinner for ekstern kontroll kan fås separat ved å kontakte Quidels kundestøttetjenester på 
(800) 874 1517 (i USA) eller (858) 552 1100. 
 

PRØVEINNSAMLING OG -HÅNDTERING 
 

PRØVEINNSAMLING  
Nasal vattpinneprøve  
Bruk en nasal vattpinneprøve av skum. 
For å ta en nasal vattpinneprøve, sett inn vattpinnen (som følger med i settet) forsiktig i neseboret som har 
mest sekresjon ved visuell inspeksjon. Roter forsiktig, og skyv vattpinnen til du møter motstand ved 
nesemuslingene (mindre enn en tomme inn i neseboret). Roter vattpinnen flere ganger og ta den så ut 
fra neseboret. 
 

Nasofaryngeal vattpinneprøve  
Bruk en nylonbelagt nasofaryngeal vattpinne. 
For å ta en nasofaryngeal vattpinneprøve, sett vattpinnen forsiktig inn i neseboret som har mest sekresjon ved 
visuell inspeksjon. Hold vattpinnen nær septumgulvet i nesen mens du forsiktig presser pinnen inn i bakre 
nasofarynks. Roter vattpinnen flere ganger og ta den så ut fra nasofarynks. 
 

Nasofaryngeal aspirat-/vaskprøve 
Følg din institusjons protokoll for prøvetaking av nasofaryngealt aspirat/vask. Bruk minste mengde 
saltvannsløsning som din prosedyre tillater. Dersom institusjonen ikke har en protokoll, vurder så følgende 
prosedyrer som brukes av klinikere. 
 
For å ta en nasofaryngeal aspiratprøve: drypp noen dråper steril saltvannsløsning inn i neseboret som skal 
suges. Før det fleksible plastrøret langs neseborgulvet, parallelt med ganen. Når du er inne i nasofarynks 
aspirerer du sekretet mens du fjerner slangen. Prosedyren skal gjentas i det andre neseboret dersom man fikk 
utilstrekkelige mengder sekret fra det første. 
 
For å ta en nasofaryngeal vaskprøve: barnet skal sitte på forelderens fang vendt forover, med barnets 
bakhode mot forelderens brystkasse. Fyll sprøyten eller aspirasjonsballongen med minimalt volum av saltvann 
som er nødvendig i henhold til pasientens størrelse og alder. Drypp saltvannsløsningen inn i ett nesebor mens 
hodet vippes bakover. Sug vaskprøven tilbake i sprøyten eller ballongen. Den aspirerte vaskprøven vil trolig 
være omtrent 1 cc i volum. 
 
Alternativt vipper du hodet forover og lar saltvannsløsningen renne ned i en ren innsamlingskopp etter 
drypping med saltvannsløsningen.  
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TRANSPORT OG LAGRING AV PRØVE  
Prøvene skal testes så raskt som mulig etter innsamling. Dersom det er nødvendig å transportere prøvene, 
anbefales minimal fortynning av prøven med viralt transportmedium (VTM), da slik fortynning kan føre til 
redusert testsensitivitet. Hvis mulig, anbefales det å bruke 1 ml eller mindre, for å unngå overdreven 
fortynning av pasientprøven.  
 
Følgende virustransportmedier som er opplistet i tabell 1 ble testet av Quidel og fastsatt som kompatible med 
Sofia Influenza A+B FIA. Men variasjon mellom loter av virustransportmedier kan påvirke ytelsen.   
 

Tabell 1 
Anbefalt viralt transportmedium (VTM) 

Virale transportmedier (VTM) 
Anbefalte lagringsforhold 

2 °C til 8 °C 25 °C 

Copan universelt transportmedium 72 timer 72 timer 

Hanks balanserte saltløsning 24 timer Anbefales ikke 

M4 72 timer 72 timer 

M4-RT 72 timer 72 timer 

M5 72 timer 72 timer 

M6 72 timer 72 timer 

Modifisert væske Stuarts 6 timer Anbefales ikke 

Saltvannsløsning 24 timer 4 timer 

Starplex Multitrans 72 timer 72 timer 

 
Merk: Ved bruk av viralt transportmedium (VTM), må VTM som inneholder prøven være oppvarmet til 
romtemperatur. Kalde prøver vil ikke strømme riktig og kan føre til feilaktige eller ugyldige resultater. Det vil ta 
flere minutter for en kald prøve å oppnå romtemperatur.  
 

TESTPROSEDYRE 
Alle kliniske prøver, inkludert prøver i VTM, må ha romtemperatur før du begynner med analysen.  
 
Utløpsdato: Sjekk utløpsdatoen på hver individuelle testpakke eller den ytre emballasjen før bruk. Bruk aldri 
tester etter utløpsdatoen angitt på etiketten. 

Testprosedyre med vattpinne (nasal/nasofaryngeal vattpinne) 
 
1. Bekreft at Sofia eller Sofia 2 er satt til ønsket modus: WALK AWAY eller READ 

NOW.  Se avsnittet «Bruke Sofia og Sofia 2» for mer informasjon. 
 

2. Før all reagensløsningen ned i reagensrøret. Roter 
reagensrøret varsomt for å løse opp innholdet. 
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3. Legg pasientens sekretprøve tatt med vattpinne i reagensrøret. Rull pinnen minst 
3 ganger mens du trykker vatthodet mot bunnen og sidene av reagensrøret. 
 
La pinnen være i reagensrøret i 1 minutt. 
 
 
 
 

4. Rull vatthodet mot innsiden av reagensrøret når du fjerner den. Kasser den brukte 
vattpinnen som biologisk farlig avfall.  
 
 
 
 
 

5. Fyll den medfølgende lille, gjennomsiktige 120 µl fast volum-pipetten med 
pasientprøven fra reagensrøret.  
 
For å fylle fast volum-pipetten med pasientprøven: 
a) Klem den øvre ballongen MED FAST TRYKK.  
b) Mens du fortsatt klemmer, plasser pipettespissen i pasientens prøve. 
c) Mens pipettespissen fortsatt er i pasientprøven, slipp ballongen for å 

fylle pipetten. 
 
 

6. Klem igjen den øvre ballongen for å tømme innholdet av den lille, gjennomsiktige 
120 µl fast volum-pipetten i testkassettprøvebrønnen. Ekstra gjenværende væske 
i overflytballongen skal bli igjen.  
 
MERK: Fast volum-pipetten er utformet for å samle opp og slippe ut riktig mengde 
av væskeprøven. Kasser pipetten som biologisk farlig avfall.  
 
MERK: Ikke hell prøven fra reagensrøret. Bruk den medfølgende lille, klare 120 
µL pipetten med fast volum. 
 
 

7. Fortsett til neste avsnitt, «Bruke Sofia og Sofia 2», for å fullføre testen. 
 

 
Testprosedyre for nasofaryngeal aspirat-/vaskprøver eller prøver i virale transportmedier  
 
1. Bekreft at Sofia er satt til ønsket modus: WALK AWAY eller READ NOW.  

Se avsnittet «Bruke Sofia og Sofia 2» for mer informasjon. Kontroller også at 
væskeprøven har romtemperatur før du fortsetter. 
 

2. Før all reagensløsningen ned i reagensrøret. Roter reagensrøret for å løse 
opp innholdet. 
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3. Fyll den medfølgende store, rosa 250 µl fast volum-pipetten med pasientprøven 
fra oppsamlingskoppen.  

For å fylle fast volum-pipetten med prøven: 

a) Klem den øvre ballongen MED FAST TRYKK. 

b) Mens du fortsatt klemmer, plasser pipettens tupp i pasientprøven. 

c) Mens pipettespissen fortsatt er i pasientprøven, slipp ballongen for å 
fylle pipetten.  

 

MERK: For å oppnå nøyaktige resultater må slimlignende substanser 
unngås når du fyller den store, rosa 250 µl fast volum-pipetten med 
pasientprøve fra innsamlingskoppen. 

 

4. Klem den øvre ballongen igjen for å tømme innholdet av den store, rosa 250 
µl fast volum-pipetten ned i reagensrøret. Ekstra gjenværende væske i 
overflytballongen skal bli igjen. 

MERK: Når prøven er tilført reagensrøret, bland kraftig før du  
plasserer prøven i prøvekassetten. 
 
MERK: Fast volum-pipetten er utformet for å samle opp og slippe ut riktig 
mengde av væskeprøven. Kasser pipetten som biologisk farlig avfall. 
 
 
 

5. Fyll den medfølgende lille, gjennomsiktige 120 µl fast volum-pipetten med 
pasientprøven fra reagensrøret, ved varsomt å lette trykket i ballongen. 

 
 
 
 
 
 
6. Klem den øvre ballongen igjen for å tømme innholdet av den lille, gjennomsiktige 

120 µl fast volum-pipetten i testkassettprøvebrønnen. Ekstra gjenværende væske i 
overflytballongen skal bli igjen. Kasser pipetten som biologisk farlig avfall. 
 
MERK: Ikke hell prøven fra reagensrøret. Bruk den medfølgende lille, klare 120 
µL pipetten med fast volum. 
 

7. Fortsett til neste avsnitt, «Bruke Sofia og Sofia 2», for å fullføre testen. 
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BRUKE SOFIA OG SOFIA 2 
 

WALK AWAY-/READ NOW-moduser 
Se brukerhåndboken for Sofia eller Sofia 2 for bruksanvisning.  
Sofia og Sofia 2 kan stilles på to ulike moduser (WALK AWAY og READ NOW). Prosedyren for hver modus 
beskrives nedenfor. 
 

WALK AWAY-modus 
I WALK AWAY-modus setter brukeren umiddelbart inn testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Fremkallingstiden kan 
skille mellom Sofia og Sofia 2. 
◼ Sofia – Sofia vil automatisk ta tiden på testfremkallingen, og resultatene vil vises om 15 minutter. 
◼ Sofia 2 – Sofia 2 skanner testkassetten regelmessig under testfremkallingstiden. Positive testresultater vil 

vises etter mellom 3 og 15 minutter. Negative testresultater vil vises ved 15 minutter.   
 

READ NOW-modus 

Ekstremt viktig: La testen utvikles i HELE de 15 minuttene FØR den plasseres i Sofia eller Sofia 2. 

 
Brukeren må først legge testkassetten på bordet eller benken i 15 minutter (utenfor Sofia- eller Sofia 2-
enheten) og manuelt ta tiden for dette utviklingstrinnet. Brukeren setter så testkassetten inn i Sofia- eller Sofia 
2-enheten. I READ NOW-modus vil Sofia- og Sofia 2-enheten skanne og vise testresultatet innen 1 minutt. 
Merk: Resultatene vil holde seg stabile i ytterligere 15 minutter etter den anbefalte utviklingstiden på 15 
minutter.  
 

Tips for partitesting 
Avhengig av arbeidsmengden finnes det flere alternativer for å gjøre partitesting enklere. Brukeren kan tilføre 
reagensløsningen til ett eller flere reagensrør, sette kork på dem og lagre dem på benken ved romtemperatur 
(RT) i opptil 12 timer før tilsetning av prøven(e), uten tap av aktivitet.  
 

Alternativt kan brukeren behandle vattpinnen eller flytende prøver i reagensrøret etter tilsetning av 
reagensløsningen, for deretter å ta ut vattpinnen (hvis aktuelt), sette kork på røret og la dem stå i 
romtemperatur i opptil 12 timer før testing, uten tap av aktivitet. 
 

Ekstremt viktig: Brukeren skal aldri åpne folieposen og utsette testkassetten for det omgivende miljøet før alt 
er klart til bruk. 
 

KJØRE TEST MED SOFIA  
1. Legg inn bruker-ID med strekkodeleseren, eller skriv inn opplysningene manuelt ved hjelp av tastaturet. 

 

MERK: Dersom du ved en feil skannet feil strekkode, bruk piltastene på Sofia Analyzers tastatur for å merke 
feltet igjen. Skann så ganske enkelt den riktige strekkoden, og den forrige koden blir overskrevet av riktig 
strekkode. 
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2. Legg inn pasientkoden eller ordrenummeret med den håndholdte strekkodeleseren eller skriv inn 

informasjonen manuelt ved bruk av tastaturet. 
 

  
 
3. Trykk deretter på Start test. Sofia-skuffen åpnes automatisk.  
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4. Bekreft at riktig modus, WALK AWAY eller READ NOW, er 

valgt. Sett inn den forberedte pasientprøvekassetten i 
skuffen på Sofia, og lukk skuffen. 
 

5. Sofia-enheten vil starte automatisk og vise fremgangen, 
som vist i eksempelet nedenfor. I Walk Away-modus vil 
testresultatene vises på skjermen etter omtrent femten 
(15) minutter. I READ NOW-modus vil testresultatene 
vises på skjermen innen ett (1) minutt. Se avsnittet 
«Tolkning av resultater». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOLKNING AV RESULTATER VED BRUK AV SOFIA 
Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia-skjermen. Resultatene kan også skrives ut automatisk på den 
integrerte skriveren hvis dette alternativet er valgt. Testlinjer, som er fluorescerende, kan ikke ses med det 
blotte øyet. 
 
Sofia-skjermen viser resultatene for prosedyrekontrollen som «gyldig eller ugyldig,», og gir et positivt eller 
negativt resultat for både influensa A og influensa B. Hvis prosedyrekontrollen er «ugyldig,» må testen utføres 
på nytt med en ny pasientprøve og en ny testkassett. 
 
Positivt resultat: 

  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 

For eksempel: Denne skjermen viser at det gjenstår 
12 minutter, 13 sekunder av prøven i Walk Away-
modus. Sofia vil avlese og vise resultatene etter 15 
minutter. 

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig positivt 
resultat for influensa A.  
 
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke tilleggsinfeksjoner 
med andre patogener. 
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Negativt resultat:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ugyldig resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig negativt 
resultat for influensa A og influensa B. 
 
MERK: Et negativt resultat utelukker ikke 
influensavirusinfeksjon. Det anbefales at negative resultater 
bekreftes ved virusdyrkning eller en FDA-godkjent influensa 
A- og B-molekylanalyse. 
 
 
 
 

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig positivt 
resultat for influensa B.  
 
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke tilleggsinfeksjoner 
med andre patogener. 
 
  

For eksempel: Skjermen viser et ugyldig resultat. 
 
Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig, skal en ny test 
utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett. 
 
 
 
 

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig positivt 
resultat for influensa A og influensa B.  
 
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke tilleggsinfeksjoner 
med andre patogener eller identifiserer spesifikke subtyper av 
influensa A-virus. 
 
MERK: Tilleggsinfeksjoner med influensa A og B forekommer 
sjelden. Sofia Influenza A+B FIA «dobbelt positive» kliniske 
prøver (influensa A- og influensa B-positiv) skal testes på nytt. 
Det anbefales at repeterbare influensa A og B “dobbelt 
positive” resultater bekreftes gjennom virusdyrkning eller en 
FDA-godkjent influensa A og B molekylanalyse før 
rapportering av resultatene. 
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KJØRE TEST MED SOFIA 2 
1. Legg innbruker-ID ved bruk av integrert strekkodeskanner eller legg inn dataene manuelt ved bruk av 

tastaturet på skjermen. 
 
MERK: Hvis du ved feil skanner inn feil strekkode, velg feltet på nytt for å fremheve det igjen. Skann deretter 
ganske enkelt på nytt ved bruk av riktig strekkode, og den tidligere koden vil bli overskrevet med den riktige 
strekkoden. 
 

 
 
2. Legg inn pasient-ID og betillingsnr., hvis relevant, ved bruk av strekkodeskanneren, eller legg inn data 

manuelt ved bruk av tastaturet på skjermen. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Verifiser at den riktige fremkallingsmodusen, WALK AWAY elle READ NOW, har blitt valgt. Trykk på   og 

åpne Sofia 2-skuffen.  
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4. Sett inn den klargjorte testkassetten i skuffen til Sofia 2 og lukk skuffen. 
 

 
 
5. Sofia 2 vil starte automatisk og vise fremgangen, slik som vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY-modus 

vil testresultatene vises på skjermen etter mellom 3 og 15 minutter. I READ NOW-modus vil 
testresultatene vises på skjermen innen 1 minutt. Se avsnittet Sofia 2 Tolkning av resultater. 

 
 

TOLKNING AV RESULTATER VED BRUK AV SOFIA 2 
Når testen er fullstendig, vil resultatene vises på  Sofia 2-skjermen. Testlinjer, som er fluorescerende, kan ikke 
ses med det blotte øye. 
 

Sofia 2-skjermen vil vise resultater for prosedyrekontrollen som   eller , og vil individuelt gi et  eller  
resultat for både influensa A og influensa B. Hvis prosedyrekontrollen er , test på nytt med en ny 
pasientprøve og en ny testkassett. Hvis en skriver er tilkoblet, kan resultatene skrives ut manuelt ved å velge 
utskriftsikonet mens testresultatene vises på skjermen. 
 
Positivt resultat: 
  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

For eksempel: Denne skjermen viser et 
gyldig positivt resultat for influensa A.  
 
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke 
tilleggsinfeksjoner med andre patogener. 

For eksempel: Dette displayet viser at testen i WALK 
AWAY-modus har 12 minutter, 34 sekunder som 
gjenstår. Sofia 2 vil lese og vise resultatene etter 
mellom 3 og 15 minutter. 
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Negativt resultat:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig 
negativt resultat for influensa A og influensa B. 
 
MERK: Et negativt resultat utelukker ikke 
influensavirusinfeksjon. Det anbefales at negative 
resultater bekreftes ved virusdyrkning eller en FDA-
godkjent influensa A- og B-molekylanalyse. 
 
 
 

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig positivt 
resultat for influensa A og influensa B.  
 
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke 
tilleggsinfeksjoner med andre patogener eller 
identifiserer spesifikke subtyper av influensa A-virus. 
 
MERK: Tilleggsinfeksjoner med influensa A og B 
forekommer sjelden. Sofia Influenza A+B FIA «dobbelt 
positive» kliniske prøver (influensa A- og influensa B-
positiv) skal testes på nytt. Det anbefales at 
repeterbare influensa A og B “dobbelt positive” 
resultater bekreftes gjennom virusdyrkning eller en 
FDA-godkjent influensa A og B molekylanalyse før 
rapportering av resultatene. 
 
 

For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig 
positivt resultat for influensa B.  
 
MERK: Et positivt resultat utelukker ikke 
tilleggsinfeksjoner med andre patogener.  
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Ugyldig resultat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEGRENSNINGER 
◼ Innholdet i dette settet skal brukes til kvalitativ påvisning av influensa A- og B-antigener fra nasofaryngeal 

vattpinne og nasofaryngeale aspirat-/vaskprøver. 
◼ Denne testen påviser både levedyktig (levende) og ikke levedyktig influensa A og B. Testresultatene 

avhenger av virusmengden (antigen) i prøven, og kan eller vil kanskje ikke samsvare med resultater fra 
viruskultur utført på den samme prøven. 

◼ Den kliniske effekten av Sofia Influenza A+B FIA for nasofaryngeal aspirat-/vaskprøver er ikke påvist for 
pasienter som er 22 år eller eldre, og vil kanskje ikke være konsistent med den kliniske effekten som 
oppnås hos yngre pasienter. 

◼ Man kan få et negativt resultat dersom nivået av antigener i en prøve er under påvisningsgrensen for 
prøven, eller hvis prøven ble samlet inn eller transportert på feil måte. 

◼ Hvis testprosedyren ikke følges, kan det påvirke testens ytelse og/eller gjøre testresultatet ugyldig. 
◼ Testresultatene må vurderes sammen med andre kliniske data som legen har tilgjengelig. 
◼ Et positivt resultat utelukker ikke tilleggsinfeksjoner med andre patogener. 
◼ Positive resultater identifiserer ikke spesifikke subtyper av influensa A-virus. 
◼ Negative testresultater er ikke ment å angi andre ikke-influensa virale eller bakterielle infeksjoner. 
◼ Barn har en tendens til å spre virus i større grad og over lengre perioder enn voksne. Testing av prøver fra 

voksne personer vil derfor ofte vise lavere sensitivitet enn ved testing av prøver fra barn. 
◼ Positive og negative prediktive verdier er svært avhengig av utbredelsen. Falske negative testresultater er 

mer sannsynlige ved stor sykdomsaktivitet, når utbredelsen av sykdommen er høy. Falske positive 
testresultater er mer sannsynlige i perioder med lav influensaaktivitet, når utbredelsen er moderat til lav. 

◼ De som mottar nasalt administrert influensa A-vaksine kan ha positive prøveresultater for opptil 7 dager 
etter vaksinering. 

◼ Monoklonale antistoffer kan mislykkes med å påvise, eller påvise med mindre følsomhet, influensa A-virus 
som har gjennomgått små aminosyreendringer i målområdet. 

◼ Hvis det er nødvendig med differensiering av spesifikke subtyper og stammer av influensa A, må ytterligere 
testing utføres i samarbeid med statlig eller offentlig helseorgan. 

◼ Prøver som er kontaminert med >4 % v/v fullblod eller >0,5 % v/v mucin kan forstyrre avlesningen av 
testen. Visuelt blodige eller svært viskøse prøver skal ikke brukes. 

◼ Ytelsen for denne testen er ikke evaluert for bruk på pasienter som ikke har tegn eller symptomer på 
åndedrettsinfeksjon. 

 

FORVENTEDE VERDIER 
Sesongutbrudd av influensa forekommer globalt både på den nordlige og sydlige halvkulen, og fører til utbredt 
folkesykdom hver vinter. Gjennomsnittlig angrepsfrekvens for influensa er 26–33 tilfeller per 100 personer per år. 
Risikoen for sykehusinnleggelse er omtrent 1/300 av de infiserte blant svært unge og eldre. I en periode på 30 år, 
mellom 1976 og 2006, var estimatene for influensaassosierte dødsfall i USA fra en lav verdi på omtrent 3000 til en 

For eksempel: Skjermen viser et ugyldig 
resultat. 
 
Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig, skal en 
ny test utføres med en ny pasientprøve og en 
ny testkassett. 
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høy verdi på omtrent 49.000 personer.2 Nitti prosent (90 %) av dødsfallene forekom hos personer på 65 år og 
eldre.4 Influensapandemier forekom i 1918, 1957, 1968 og 2009. I pandemien i 1918 ble det anslått 40–50 millioner 
dødsfall på verdensbasis. I en klinisk studie i 2011 for Sofia Influenza A+B FIA ble det med referansetesten 
(viruskultur) observert en sykdomsprevalens på 15 % for type A-, og 13 % for type B-influensa.  
 

YTELSESKARAKTERISTIKA 
Følgende studier ble utført med Sofia Influenza A+B FIA og Sofia. 
 

Ytelsen til Sofia Influenza A+B FIA i forhold til cellekultur 
Ytelsen til Sofia Influenza A+B FIA med Sofia ble sammenlignet med metoder for dyrking av virusceller og DFA 
(direkte immunofluoresensanalyse) i en multisenter, klinisk feltstudie i løpet av februar til og med mars 2011 i 
USA. Denne studien ble utført av helsepersonell på sytten (17) ulike profesjonelle og CLIA-godkjente steder i 
ulike geografiske regioner i USA. I dette multisenter, point-of-care (POC) feltforsøket, ble to (2) nasofaryngeale 
vattpinner eller nasofaryngeale aspirat-/vaskprøver samlet inn fra to tusen og sekstiseks (2066) pasienter. Seks 
hundre og syttien (671) avga en nasal penselprøve, sju hundre og trettifire (734) avga en nasofaryngeal prøve 
og seks hundre og sekstien (661) avga nasofaryngeal aspirat/vask-prøve. Alle kliniske prøver ble samlet inn fra 
symptomatiske pasienter: 74 % var < 6 år, 22 % 6–21 år, 4 % 22–59 år og 1 % ≥60 år. Femtitre prosent (53 %) 
var menn og førtisju (47 %) var kvinner. 
 
Totalt to tusen og førtisju (2047) prospektive kliniske prøver ble testet ved bruk av Sofia Influenza A+B FIA og 
ga gyldige resultater under denne kliniske studien. Testresultatene beskrives i tabell 2-6. Ugyldighetsraten var 
0,9 % (19/2066) med 95 % CI: 0,6 % til 1,4 %. De ugyldige resultatene ble utelukket fra tabell 2-6 fordi nye 
pasientprøver ikke ble samlet inn for ny testing.  
 
Testing på stedet av en nasofaryngeal vattpinneprøve eller en del av nasofaryngeal aspirat-/vaskprøve ble 
utført av medisinsk personell på legekontoret eller sykehuset med Sofia Influenza A+B FIA. Alle prøvene ble 
samlet inn og testet mens de var ferske. Den gjenværende prøven ble plassert i viralt transportmedium for 
dyrking. De sammenkoblede vattpinneprøvene ble randomisert med forhold til testrekkefølgen i Sofia 
Influenza A+B FIA kontra kultur. Viral cellekultur, etterfulgt av direkte fluorescerende analyse (DFA), ble utført 
enten på et lokalt klinisk laboratorium på teststedet, eller prøvene ble fraktet nedkjølt på kjøleelementer, ikke 
frosset, over natten til et sentralt laboratorium for kultur innen 48 timer. Resultatene vises i tabellene 2-6. 
 

Tabell 2 
Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA nasal vattpinne versus dyrking  

(Alle aldersgrupper) 
TYPE A   TYPE B 

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

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

Sofia Pos 124 27 Spes = 500/527 = 95 %   Sofia Pos 100 23 Spes = 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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Tabell 3 
Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA nasofaryngeal vattpinne versus dyrking  

(Alle aldersgrupper) 
TYPE A   TYPE B 

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

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

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

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

            
 

Tabell 4 
Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA nasofaryngealt aspirat/vask versus dyrking  

(Alle aldersgrupper) 
TYPE A   TYPE B 

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

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

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

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

            
 

Tabell 5 
Ytelse sammenlignet med kultur for hver prøvetype etter aldersgruppe for influensa A 

 Nasale vattpinner Nasofaryngeale vattpinner Nasofaryngeal aspirat/vask 

 Sensitivitet Spesifisitet Sensitivitet Spesifisitet Sensitivitet Spesifisitet 

Alle aldre 
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 %) 

<6 år 
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 til 21 år 
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 til 59 år 
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 år 
og eldre 

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) 

 



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia Influenza A+B FIA     Side 21 av 32 
 
 

Tabell 6 
Ytelse sammenlignet med kultur for hver prøvetype etter aldersgruppe for influensa B 

 Nasale vattpinner Nasofaryngeale vattpinner Nasofaryngeal aspirat/vask 

 Sensitivitet Spesifisitet Sensitivitet Spesifisitet Sensitivitet Spesifisitet 

Alle aldre 
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 %) 

<6 år 
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 til 21 år 
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 til 59 
år 

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 år og 
eldre 

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) 

 

Studier av reproduserbarhet 
Reproduserbarheten av Sofia Influenza A+B FIA med Sofia ble evaluert ved tre ulike laboratorier, et av dem var 
Quidel. To forskjellige operatører på hvert sted testet en rekke kodede, kunstige prøver, klargjort i negativ 
klinisk matrise, fra lav negativ til moderat positiv influensa A og influensa B. Testingen ble utført 5 forskjellige 
dager over en periode på omtrent 2 uker. Det inter-laboratoriske sammenfallet (tabell 7) for negative prøver 
var 94–100 % og 98–100 % for positive prøver.  
 

Tabell 7 
Sofia Influenza A+B reproduserbarhetsstudie, inter-laboratorisk sammenfall 

Laboratoriested 
Neg  

(ingen 
virus) 

Flu A  
Høy neg 

(C5) 

Flu A  
Lav pos  

(C95) 

Flu A  
Mod pos 

(C3X) 

Flu B  
Høy neg 

(C5) 

Flu B  
Lav pos 

(C95) 

Flu B  
Mod 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 

Total 90/90 88/90 90/90 90/90 85/90 88/90 90/90 

% samlet 
sammenfall 

med forventet 
resultat 
(95 % CI) 

100 % 
(95-100 %) 

98 % 
(92-100 %) 

100 % 
(95-100 %) 

100 % 
(95-100 %) 

94 % 
(87-98 %) 

98 % 
(92-100 %) 

100 % 
(95-100 %) 

 
Deteksjonsgrense 
Deteksjonsgrensen (LOD) for Sofia Influenza A+B FIA med Sofia ble bestemt ved bruk av totalt sju (7) stammer 
av  humane influensavirus, to (2) influensa A- og to (2) influensa B-virus for direkte prøver, og to (2) influensa 
A- og to (2) influensa B- virus for prøver eluert i VTM (tabell 8). 
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Tabell 8 
Deteksjonsgrense med humane isolater av influensa A og B 

Virusstamme 
Virustype Subtype 

Minimum påvisbart nivå 
(TCID50/ml) 

A/California/07/2009 A 2009 H1N1 202 

A/Hong Kong/8/68 A H3N2 105 

B/Allen/45 B  40 

B/Malaysia/2506/04 B  24 

Prøver i transportmedier 

Virusstamme Virustype Subtype 
Minimum påvisbart nivå 

(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–nivåer ble bestemt av enten Reed-Muench-metoden eller Rowe ELISA. 
 

 

Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet ble påvist med Sofia Influenza A+B FIA og Sofia ved bruk av totalt 30 stammer av humant 
influensavirus hvorav 21 består av influensa A og 9 av influensa B-virus (Tabell 9). 
 

Tabell 9 
Analytisk reaktivitet med humane isolater av influensa A og B 

Virusstamme 
Virus-
type Subtype 

Minimum 
påvisningsnivå 

(TCID50/ml) Virusstamme 
Virus-
type Subtype 

Minimum 
påvisningsnivå 

(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/Solomon-øyene/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 

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

Influensa/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 
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Virusstamme 
Virus-
type Subtype 

Minimum 
påvisningsnivå 

(TCID50/ml) Virusstamme 
Virus-
type Subtype 

Minimum 
påvisningsnivå 

(TCID50/ml) 

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 % smittsom dose for vevskultur. EID 50 /ml = 50 % egg infeksiøs dose. TCID50 and EID50-nivåer ble bestemt ved bruk av Reed-
Muench-metoden. 

 
*Selv om denne testen har vist seg å kunne påvise H7N9-viruset, kultivert fra en positiv menneskelig luftveisprøve, har ikke enhetens 
ytelseskarakteristika med kliniske prøver som er positive for H7N9-virus blitt fastslått. Sofia Influenza A+B FIA kan skille mellom influensa A- 
og B-virus, men den kan ikke differensiere mellom subtyper av influensaviruset. 

 
Analytisk reaktivitet ble ytterligere evaluert ved bruk av totalt 12 influensa A-virus, isolert fra fugler. Sofia 
Influenza A+B FIA påviste alle undersøkte stammer (Tabell 10). 
 

Tabell 10 
Analytisk reaktivitet med ulike isolater av fugleinfluensa A 

Virusstamme* Virustype Subtype 

Minimum  
påvisningsnivå 

(TCID50/ml) 

A/Villand/NY6750/78 A H2N2 100 

A/Villand/OH/338/86 A H4N8 50 

A/Villand/WI/34/75 A H5N2 100 

A/Kylling/CA/431/00 A H6N2 50 

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

A/Blåvingeand/LA/B174/86 A H8N4 10 

A/Kylling/NJ/122210/97 A H9N2 10 

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

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

A/Måke/MD/704/77 A H13N6 0,625 

A/Villand/GurjevRussia/262/82 A H14N5 20 

A/Strandfugl/DE/172/2006 A H16N3 2 

*Ytelseskarakteristikkene for subtyper av influensa A virus som oppstår som humane patogener er ikke 
etablert. 

 

Analytisk spesifisitet 
Kryssreaktivitet 
Sofia Influenza A+B FIA med Sofia ble evaluert med totalt 18 bakterielle og fungale mikroorganismer og 16 
ikke-influensa virusisolater. Bakterie- og soppisolatene ble evaluert ved en konsentrasjon på 2x106 cfu/ml. 
Virusisolatene ble evaluert ved en konsentrasjon på 2x105 TCID 50/ml. Ingen av organismene eller ikke-
influensa virusene i tabell 11 nedenfor viste tegn på kryssreaktivitet i analysen. Prøveflyten og utseendet på 
kontrollinjen ble heller ikke påvirket.  
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Tabell 11 
Analytisk spesifisitet og kryssreaktivitet 

Organisme/ikke-influensavirus Konsentrasjon* Flu A-resultat Flu B-resultat 

Bordetella pertussis 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Canidida albicans 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Chlamydia trachomatis 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Corynebacterium diphtheriae 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Escherichia coli 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Haemophilus influenza 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Lactobacillus plantarum 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Legionella pneumophila 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Moraxella catarrhalis 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Mycobacterium tuberculosis (avirulent) 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Mycoplasma pneumoniae 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Neisseria meningitides 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Neisseria subflava 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Pseudomonas aeruginosa 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Staphylococcus epidermidis 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Streptococcus pneumoniae 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Streptococcus pyogenes 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Streptococcus salivarius 2x106 cfu/ml Negativ Negativ 

Adenovirus type 1 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Adenovirus type 7 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Human coronavirus (OC43) 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Human coronavirus (229E) 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Human coxsackievirus 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Cytomegalovirus 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Epstein Barr-virus 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Humant parainfluensavirus, type 1 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Humant parainfluensavirus, type 2 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Humant parainfluensavirus, type 3 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Meslinger 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Humant metapneumovirus 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Kusmavirus 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Respiratorisk syncytialvirus, type A 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Respiratorisk syncytialvirus, type B 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

Rhinovirus type 1B 2x105 TCID50/ml Negativ Negativ 

*Bakterienivåene ble fastsatt ved å begrense fortynningen, bakteriekulturen og kolonitellingen for å gi cfu/ml. 
Viruskonsentrasjonene ble fastsatt ved hjelp av standard virologimetoder, Reed-Muench. 
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Forstyrrende stoffer 
Fullblod, mucin, og flere reseptfrie produkter og vanlige kjemikalier ble vurdert, og forstyrret ikke Sofia 
Influenza A+B FIA og Sofia ved nivåene som ble testet (tabell 12). 
 

Tabell 12 
Ikke-forstyrrende stoffer 

Stoff Konsentrasjon 

Fullblod 4 % 

Mucin 0,5 % 

Ricola (Mentol) 1,5 mg/ml 

Sucrets (dyclonin/mentol) 1,5 mg/ml 

Chloraseptic (mentol/benzocain) 1,5 mg/ml 

Naso GEL (NeilMed) 5 % v/v 

CVS Nasal Drops (fenylefrin) 15 % v/v 

Afrin (oksymetazolin) 15 % v/v 

CVS Nasal Spray (cromolyn) 15 % v/v 

Nasal Gel (oksymetazolin) 10 % v/v 

Zicam 5 % v/v 

Homeopatisk (alkalol) 1:10 fortynning 

Fisherman’s Friend 1,5 mg/ml 

Fenolspray for sår hals 15 % v/v 

Tobramycin 4 μg/ml 

Mupirocin 10 mg/ml 

Fluticasone Propionate 5 % v/v 

Tamiflu (oseltamivir fosfat) 5 mg/ml 

 
CLIA-godkjennelsestudier (CLIA Waiver Studies) 
Som en del av den prospektive studien som er beskrevet i avsnittet «Ytelsesegenskaper» ovenfor, ble 
nøyaktigheten av Sofia Influenza A+B FIA med Sofia sammenlignet med resultatene oppnådd ved viral 
cellekultur, når brukt av uskolerte operatører. Denne studien ble utført ved elleve (11) CLIA-godkjente steder, 
med trettifire (34) uskolerte operatører representative for CLIA-godkjente innstillinger. Studien inkluderte 
1973 forsøkspersoner: fem hundre og åttifem (585) forsøkspersoner ble gitt et par nasale vattpinner, syv 
hundre og tjuesyv (727) forsøkspersoner ble gitt et par nasofaryngeale vattpinner og seks hundre og sekstien 
(661) ble gitt en nasofaryngeale aspirat/vaskprøve. Sytten (17) forsøkspersoner ble ekskludert på grunn av 
ugyldige Sofia Influenza A+B FIA resultater. Ugyldighetsraten var 0,9 % (17/1973) med 95 % CI: 0,5 % til 1,4 %. 
 
Totalt 1956 kliniske prøver ga gyldige resultater ved testing i Sofia Influenza A+B FIA. Testresultatene beskrives 
i tabell 13 og 14. 
 
Den kliniske sensitivitet og spesifisiteten av Sofia Influenza A+B FIA, sammenlignet med viruskultur 
(komparatormetoden), vises nedenfor i tabell 13 og 14. 
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Tabell 13 
Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA kontra kultur (nasale/nasofaryngeale vattpinner) 

TYPE A   TYPE B 

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

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

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

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

            
 

Tabell 14 
Resultater fra Sofia Influenza A+B FIA kontra kultur (nasofaryngealt aspirat/vask) 

TYPE A   TYPE B 

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

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

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

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

            
 

To studier ble utført for å påvise at uskolerte tiltenkte brukere kunne utføre testen konsekvent og nøyaktig, ved 
hjelp av svake reaktive prøver. Hver studie omfattet tre (3) ulike CLIA-godkjente steder hvor Sofia Influenza A+B FIA 
med Sofia ble evaluert ved hjelp av kodede, tilfeldige paneler av simulerte prøver, inkludert en (1) svak positiv (C95 – 
en konsentrasjon på avslutningstidspunktet for analysen) og en (1) svak negativ (C5 – en konsentrasjon under 
avslutningstidspunktet for analysen) for influensa A og influensa B. To (2) eller flere operatører på hvert sted (totalt 
15 operatører) testet panelet i 10 dager, i løpet av en periode på omtrent 2 uker.  
 

Studie A evaluerte vattpinneprøver. Resultatet vises i tabell 15. Studie B evaluerte væskeprøver. I studie B ble 
det gitt kunstige prøver til uskolerte operatører. Prøvene bestod av en blanding av væskeprøver og 
vattpinneprøver. Formålet med studie B var å påvise operatørens evne til å velge riktig prosedyre i henhold til 
prøvetype. Tabell 16 viser resultatene som ble oppnådd med væskeprøver i studie B. 
 

Tabell 15 
Ytelsen til Sofia Influenza A+B FIA like før avslutningstidspunktet – Studie A  

Prøvenivå 

Tiltenkte uskolerte brukere 

Prosentvis 
overensstemmelse med 

forventet resultat* 
95 % konfidensintervall 

Flu A  
Svak negativ (C5) 

87 % (52/60) 76-93 % 

Flu A  
Svak positiv (C95) 

92 % (55/60) 82-97 % 

Flu B  
Svak negativ (C5) 

87 % (52/60) 76-93 % 

Flu B  
Svak positiv (C95) 

92 % (55/60) 82-97 % 

*De forventede resultatene for prøvene «Svakt positiv» er «Positive», mens de forventede 
resultatene for prøvene «Svake negativ» er «Negative». 
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Tabell 16 
Ytelsen til Sofia Influenza A+B FIA like før avslutningstidspunktet – Studie B 

Prøvenivå 

Tiltenkte uskolerte brukere 

Prosentvis 
overensstemmelse med 

forventet resultat* 
95 % konfidensintervall 

Flu A  
Svak negativ (C5) 

95 % (57/60) 86-99 % 

Flu A  
Svak positiv (C95) 

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

Flu B  
Svak negativ (C5) 

80 % (48/60) 68-88 % 

Flu B  
Svak positiv (C95) 

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

*De forventede resultatene for prøvene «Svakt positiv» er «Positive», mens de forventede 
resultatene for prøvene «Svake negativ» er «Negative». 

 
Som støtte for CLIA-godkjenningen ble det utført en ekstra reaktivitetsstudie ved et uavhengig laboratorium 
for å påvise reaktiviteten av Sofia Influenza A+B FIA med et bredt spekter av nye stammer av influensa A- og 
influensa B-virus. Sofia Influenza A+B FIA oppnådde positive resultater med alle 18 influensa A-virus og alle 7 
influensa B-virus som var inkludert i testpanelet ved akseptable virusnivåer. 
 
Ved bruk av risikoanalysen som guide, ble analytiske fleksstudier utført. Studiene viser at testen er ufølsom 
overfor påkjenninger av miljøforhold og mulige brukerfeil. 
 

Sofia Influenza A+B FIA-ytelse med Sofia 2  
De følgende studiene ble utført for å demonstrere ekvivalens mellom Sofia og Sofia 2 ved testing av kliniske 
prøver med Sofia Influenza A+B FIA. 
 

Metodesammenligning 
Ytelsen til Sofia Influenza A+B FIA ved bruk sammen med Sofia vs. Sofia 2 ble sammenlignet ved bruk av et 
panel på 250 kliniske prøver. Denne feltstudien ble utført ved 3 tilsiktede brukerlaboratoriesteder ved bruk av 
identiske paneler av kjentepositive og negative kliniske og organiserte prøver klargjort i virustransportmedier 
(VTM). Totalt  15 Sofia og 14 Sofia 2 ble brukt i denne studien. Etthundre (100) influensa A-positive, 50 
influensa B-positive og 100 influensa-negative prøver ble integrert i panelene. Panelmedlemmene ble klargjort 
slik at en lang rekke negative og positive prøver ble jevnt fordelt over hele det dynamiske området til analysen. 
Alle prøver ble kodet og brukt til å klargjøre de randomiserte panelene. Totalt 250 prøver per senter ble testet, 
og det førte til totalt 749 resultater over de tre testsentrene (én prøves testresultat kunne ikke gjenopprettes). 
 
Sofia vs. Sofia 2 sammenligningsresultater er vist nedenfor i tabell 17. Influensa A-positivt samsvar var 98 % og 
negativt samsvar var 97 %. Influenza B-positivt samsvar var 98 % og negativt samsvar var 99 %. 
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Tabell 17 
Sofia Influenza A+B FIA – Sofia vs. Sofia 2 metodesammenligning 

TYPE A TYPE B 

 
Sofia 

 

 
Sofia 

 
 Pos Neg Pos Neg 

Sofia 2 Pos 304 15** 
Positivt % 
samsvar/ 
(95 % C.I.) 

304/311 = 98 %  
(95,4%-98,9 %) 

Sofia 2 Pos 154 5** 
Positivt % 
samsvar/ 
(95 % C.I.) 

154/157 = 98 % 
(94,5 %-99,4 %) 

Sofia 2 Neg 7* 423 
Negativt % 
samsvar/ 
(95 % C.I.) 

423/438 = 97 %  
(94,4 %-97,9 %) 

Sofia 2 Neg 3* 587 
Negativt % 
samsvar/ 
(95 % C.I.) 

587/592 = 99 % 
(98,1 %-99,6 %) 

Totalt: 311 438 Totalt: 157 592 

*Det fantes 7 ikke-samsvarende Sofia 2 negative/Sofia positive resultater 
for Influenza A som inkluderte1 lavt positiv (C95) prøve og resten høyt 
negative (C5) prøver. 

*Det var 3 ikke-samsvarende Sofia 2 negative/Sofia positive resultater for 
Influenza B, som inkluderte alle høyt negative (C5) prøver. 

**Det var 15 ikke-samsvarende Sofia 2 positive/Sofia negative resultater for 
influenza A, som inkluderte 3 lavt positive (C95) prøver og resten høyt 
negative (C5) prøver. 

**Det var 5 ikke-samsvarende Sofia 2 positive/Sofia negative resultater for 
Influenza B, som inkluderte alle høyt negative (C5) prøver.  

 

Reproduserbarhet 

En reproduserbarhetsstudie ble utført med Sofia Influenza A+B FIA og Sofia 2 ved tre ulike laboratorier, et av 
disse varQuidel. To til tre ulike operatører ved hvert senter testet en serie kodede, organiserte prøver, klargjort 
i negativ klinisk matriks, som omfattet negativ til moderat positiv influensa A og influensa B. Testing forekom 
på 5 ulike dager i løpet av omtrent 1 uke. Totalt10 Sofia 2 ble brukt i denne studien. Samsvar mellom 
laboratorier (tabell 18) for Sofia Influenza A+B FIA med Sofia 2 for alle prøver var fra 98,9 % til 100 %.  

Tabell 18 
Sofia Influenza A+B FIA reproduserbarhetsstudie (med Sofia 2) 

Samsvar mellom laboratorier 

Senter 
Influensa A+B 

negative 
(C0) 

Influensa A 
svakt positive 

(C95) 

Influensa A 
moderat 

positive (2-
3X LOD) 

Influensa B 
svakt positive 

(C95) 

Influensa B 
moderat positive  

(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 

Totalt 89/90 90/90 90/90 90/90 89/90 

% Helhetlig 
samsvar 
(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 %) 

*Det ikke-samsvarende resultatet fore C0 og 2-3X LOD prøver viste seg å være en 
sammenblanding ved senteret, da prøvene ble testet på samme dag og av samme operatør.  

 

Deteksjonsgrense 

En deteksjonsgrensestudie (LOD) ble utført med Sofia Influenza A+B FIA på Sofia og Sofia 2 parallelt ved bruk 
av totalt fire (4) stammer av humane influensavirus, to (2) influensa A og to (2) influensa B virus for direkte 
prøver (tabell 19). 
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Tabell 19 
Deteksjonsgrense med humane isolater av influensa A og B 

Virusstamme Virustype Subtype Plattform 
Minimum påvisbart 
nivå (TCID50/ml)** 

A/California/07/2009* A 2009 H1N1 
Sofia 5,48 

Sofia 2 9,79 

A/Hong Kong/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–nivåer ble bestemt enten med Reed-Muench-metoden eller Rowe ELISA. 
** Nye klargjøringer av virusstammer ble brukt til vurdering for forskjellen i TCID50–resultater fra den opprinnelige 

Sofia LOD-studien. 

 

CLIA Waiver-studie 
En studie ble gjennomført for å demonstrere at uopplærte brukere kan utføre testen konsekvent og nøyaktig 
ved bruk av svakt reaktive prøver med Sofia Influenza A+B FIA og Sofia 2. Studien besto av tre(3) distinkte CLIA-
waived-sentre der Sofia Influenza A+B FIA ble evaluert ved bruk av randomiserte paneler av stimulerte prøver, 
inkludert én (1) svak positiv (C95—en konsentrasjon ved analyse-cutoff) for influensa A, én (1) svakt positiv 
(C95—en konsentrasjon ved analyse-cutoff) influensa B, og én negativ for influensa A og B. Tre (3) eller flere 
operatører ved hvert senter (10 operatører totalt) testet panelet på hver av de 10 dagene, som gikk over en 
periode på omtrent 2 uker (tabell 20).  
 

Tabell 20 
Sofia Influenza A+B FIA ytelse i nærheten av cutoff—med Sofia 2 

Prøvenivå 

Uopplærte tilsiktede brukere 

Prosentvis samsvar 
med forventede 

resultater* 
95 % konfidensintervall 

Flu A  
svakt positiv (C95) 

98,6 % (71/72) 92,5 – 99,8 % 

Flu B  
Svakt positiv (C95) 

98,6 % (71/72) 92,5 – 99,8 % 

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

 

ASSISTANSE 
Hvis du har noen spørsmål om bruken av dette produktet, eller ønsker å rapportere et produktproblem, 
kontakt Quidel teknisk støtte på 1 800 874 1517 (i USA) eller technicalsupport@quidel.com. Hvis du befinner 
deg utenfor USA, kan du innhente ytterligere informasjon fra distributøren din, eller direkte fra Quidel på et av 
numrene oppført nedenfor. Se quidel.com for flere støttealternativer.  

  

mailto:technicalsupport@quidel.com
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Land Telefon E-postadresse 

Europa, Midt-Østen og Afrika 
+353 (91) 412 474 (hoved) 

1800 200441 (grønt nummer) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Østerrike +43 316 231239 

Belgia +32 (2) 793 0180 

Frankrike 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Nederland 0 800 0224198 

Sveits 0 800 554864 

Storbritannia 0 800 3688248 

Irland +353 (91) 412 474 

Italia +39 (800) 620 549 

Nord-Amerika, Asia-Stillehavsområdet, Latin-

Amerika 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437.266.1704 (hoved) 

888.415.8764 (grønt nummer) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina 
0400 920 9366 eller 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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SYMBOLORDLISTE 

  

 

 

Katalognummer 
 

CE-merking for samsvar 

  

 

 

Autorisert representant 
I EU 

 Partikode 

 

   

Utløpsdato  Produsent 

   

Temperaturbegrensning  Se instruksjonene før bruk 

 

   

Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk  Inneholder tilstrekkelig for <n> tester 

 

   

Positiv kontroll  Negativ kontroll 

 


