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För in vitro-diagnostiskt bruk. 
 
En symbolförklaring finns på quidel.com/glossary.  
 
 

AVSEDD ANVÄNDNING 

Sofia Influensa A +B FIA utnyttjar immunfluorescens för detektion av nukleoproteinantigener från influensa A- 
och influensa B-virus i prover från näsan och nasofarynx tagna med provpinne och nasofarynxaspirat/sköljprov 
från nasofarynx, färska eller i transportmedier, från symtomatiska patienter. Detta kvalitativa test är avsett att 
användas som ett hjälpmedel för snabb differentialdiagnos av akuta influensa A- och B-infektioner. Testet är 
inte avsett att detektera influensa C-antigener. Ett negativt testresultat är presumptivt och det 
rekommenderas att sådana resultat bekräftas via virusodling eller en validerad molekylär analys för influensa A 
och B. Negativa resultat utesluter inte influensavirusinfektion och ska inte användas som enda grund för 
behandling eller andra beslut om handhavande av patienten. Testet är avsett att användas av 
sjukvårdspersonal och på laboratorium. 
  
Sofia influensa A+B FIA kan användas med Sofia eller Sofia 2. 
 
Kännetecken på influensa A och B fastställdes under februari till mars 2011 när influensavirus 
A/California/7/2009 (2009 H1N1), A/Perth/16/2009 (H3N2), och B/Brisbane/60/2008 (Victoria-Like) var det 
dominerande influensaviruset enligt Morbidity and Mortality Weekly Report från CDC betecknad 
”Uppdatering: Influenza Activity--United States, 2010-2011 Season, and Composition of the 2011-2012 
Influenza Vaccine.” Kännetecken kan variera mot andra uppträdande influensavirus. 
 
Om infektion med ett nytt influensavirus misstänks baserat på aktuella kliniska och epidemiologiska 
undersökningsvillkor som rekommenderas av landstinget, skall prover samlas in med lämpliga 
försiktighetsåtgärder vid infektionskontroll för nya virulenta influensavirus och skickas till statligt eller lokalt 
hälsodepartement för kontroll. Virusodling skall inte göras i dessa fall om inte en BSL 3+-facilitet finns för att ta 
emot och odla prover.  
 

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING 
Influensavirus är mycket elakartade ämnen som orsakar akuta virusinfektioner i andningsorganen.  
 
Influensavirus är immunologiskt annorlunda än enkelsträngat RNA-virus. Det finns tre olika typer av 
influensavirus: A, B och C. Typ A-virus är de vanligast förekommande och associeras med de allvarligaste 
epidemierna. Typ B-virus orsakar en sjukdom som i allmänhet är lindrigare än den som orsakas av typ A. Typ C-
virus har aldrig associerats med en stor epidemi för mänskliga sjukdomar. Både typ A- och B-virus kan cirkulera 
samtidigt, men vanligen är en typ dominant under en säsong.1 
 
 

FÖR ANVÄNDING MED SOFIA OCH SOFIA 2 

◼ CLIA-undantag för USA 



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia influensa A+B FIA     Sida 2 av 32 
 
 

Varje år får i USA i medeltal 5 % - 20 % av befolkningen influensa; mer än 200 000 personer får sjukhusvård på 
grund av influensakomplikationer; och omkring 36 000 personer dör av influensarelaterade orsaker. Vissa 
personer, t.ex. vuxna 65 år och äldre, små barn och personer med speciella hälsoproblem har hög risk för 
influensakomplikationer.2 
 

TESTPRINCIP 
Sofia influensa A+B FIA använder immunofluorescensteknik vilken används med Sofia-analysator och Sofia 2 
för att detektera nukleoproteiner i influensavirus. Detta test medger differentiell detektering av influensa A- 
och influensa B-antigener.  
 
Patientprovet placeras i reagensröret, under denna tid splittras viruspartiklarna i provet och påvisar interna 
virusnukleoproteiner. Efter splittring läggs provet i testkassettens provbrunn. Från testkassettens provbrunn 
vandrar provet genom en testremsa som innehåller olika unika kemiska miljöer. Om influensavirusantigen 
finns, placeras de på en speciell plats.  
 
Obs! Beroende på användarens val, placeras testkassetten antingen i Sofia eller Sofia 2 för automatisk utveckling 
(GÅ IFRÅN-läge) eller placeras på disken eller bänken för manuell utveckling och placeras sedan i Sofia eller Sofia 2 
för att skannas (LÄS NU-läge). 
 
Sofia och Sofia 2 kommer att skanna testremsan och mäta den fluorescerande signalen genom att bearbeta 
resultaten med hjälp av metodspecifika algoritmer. Sofia och Sofia 2 visar testresultaten (positivt, negativt eller 
ogiltigt) på skärmen.  
 

REAGENS OCH MATERIAL 
Sats med 25 tester: 

Reagens Kvantitet 

Individuellt förpackade testkassetter: Monoklonala antikroppar för influensa A och 
influensa B på möss  

25 

Reagensrör: Lyofiliserad buffert med rengöringsmedel och reducerande ämnen 25 

Reagenslösning: Ampuller med saltlösning 25 

Sterila nässtickor 25 

Liten, ofärgad 120 µL, fixerad volympipett 25 

Stor, rosa 250 µL, fixerad volympipett 25 

Influensa A och influensa B positiv kontrollsticka: Stickan är belagd med icke smittsamma 
rekombinanta influensa A- och influensa B-antigener 

1 

Negativ kontrollsticka: Stickan är belagd med värmeinaktiverad, icke smittsam streptokock 
C-antigen 

1 

Bipacksedel 1 

Snabbguide 1 

Kvalitetskontrollkort (på kartongen) 1 

Skrivarpapper 1 

  
MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I SATSEN 
◼ Timer eller klocka 
◼ Sofia-analysator eller Sofia 2 
◼ Prov/provbehållare 
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◼ Steril saltlösning för provtagning 
◼ Utrustning som används för uppsamling av nasofaryngealt aspirat eller nasofaryngeal sköljning 
◼ Nylontäckt nasofaryngeal sticka 
◼ Kalibreringskassett (medföljer Sofia installationsförpackning eller Sofia 2) 
 

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
◼ För in vitro-diagnostiskt bruk. 
◼ Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som anges på förpackningens utsida. 
◼ Använd lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, förvaring och avfallshantering av 

patientprov och använt innehåll.3 
◼ Användning av nitril-, latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av patientprover.3 
◼ Återanvänd inte använda testkassetter, fixerade volympipetter, reagensrör, lösningar eller kontrollstickor. 
◼ Användaren får aldrig öppna foliepåsen runt testkassetten så att den utsätts för omgivningen innan 

testkassetten är klar för omedelbar användning. 
◼ Kasta och använd inte skadade testkassetter eller skadat material. 
◼ Reagenslösningen innehåller en saltlösning. Om lösningen kommer i kontakt med huden eller ögonen ska 

du spola med rikliga mängder vatten. 
◼ För att få korrekta resultat måste anvisningarna på bipacksedeln följas. 
◼ Kalibreringskassetten måste förvaras i det medföljande fodralet mellan varje användning. 
◼ Otillräcklig eller olämplig provtagning, förvaring och transport kan ge felaktiga testresultat. 
◼ Provtagningsförfarande och hanteringsrutiner kräver särskild utbildning och handledning. 
◼ För att få tillförlitliga resultat, använd virustransportmedia (VTM) enligt rekommendationer i denna 

bipacksedel.  
◼ För att ta ett nasalt stickprov ska du använda en nasal sticka. 
◼ När du tar ett nasofaryngealt stickprov  ska du använda en flockad nylontäckt nasofaryngeal sticka. 
◼ Använd lämplig fixerad volympipett enligt överensstämmelse med testprocedurerna: 

 Endast den lilla, ofärgade 120 µL fixerade volympipetten skall användas för att lägga ett patientprov i 
testkassetten för alla provtyper. 

 Endast prövningsförfarandet med stor, rosa 250 µL fixerad volympipett ska användas med 
testprocedur för aspirat/sköljning eller virustransportmedier vid överföring av patientprovet från 
uppsamlingskärlet till reagensröret. 

◼ Häll inte prov från reagensröret i testkassettens provbrunn. Använd tillhandahållen liten, ofärgad 120 µL 
fixerad volympipett för att lägga till patientprov till testkassetten. 

◼ För att få korrekt resultat bör du inte använd inte synliga blodprover eller alltför klibbiga prover.  
◼ Skriv inte på streckkoden för testkassetten. Denna används av Sofia och Sofia 2 för att identifiera testtypen 

som körs och för att identifiera den enskilda testkassetten för att undvika att samma Sofia eller Sofia 2 gör 
en andra läsning av testkassetten. 

◼ Om infektion med ett nytt influensavirus A misstänks baserat på aktuella kliniska och epidemiologiska 
undersökningsvillkor som rekommenderas av landstinget, skall prover samlas in med lämpliga 
försiktighetsåtgärder vid infektionskontroll för nya virulenta influensavirus och skickas till statligt eller 
lokalt hälsodepartement för kontroll. Virusodling skall inte göras i dessa fall om inte en BSL 3+-facilitet 
finns för att ta emot och odla prover. 

◼ Fastän detta prov har upptäckt odlad fågelinfluensavirus, inklusive fågelinfluensa A undertyp H5N1-virus, 
är egenskaperna för detta prov med prov från människor som är infekterade med H5N1 eller annat 
influensavirus okända. 

◼ Eftersom detekteringsreagensen är en fluorescerande förening visas inga synliga resultat på testremsan. 
Sofia eller Sofia 2 måste användas för resultattolkning. 

◼ För att uppnå noggranna resultat skall inte en öppnad och oskyddad testkassett användas i ett dragskåp 
eller i ett kraftigt ventilerat område. 
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◼ Prestandadata som ingår i denna bipacksedel fastställdes med antingen en nasal skumsticka eller en 
flockad nasofaryngeal sticka. För optimal prestanda, använd en av dessa typer av provstickor. 

◼ Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation. 
◼ Kassera behållare och oanvänt innehåll i enligt gällande nationella och lokala reglerings föreskrifter. 
◼ Använd lämpliga skyddskläder, -handskar och -glasögon/ansiktsskydd vid hantering av kitets innehåll. 
◼ Tvätta händerna grundligt efter hantering. 
◼ För ytterligare information om farosymboler, säkerhet, hantering och bortskaffande av delarna som ingår i 

denna sats, hänvisas till säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com. 
 

SATSENS FÖRVARING OCH HÅLLBARHET 
Förvara satsen i rumstemperatur, 15-30 °C, där den inte kan utsättas för direkt solljus. Satsens innehåll är 
stabilt fram till det utgångsdatum som är tryckt på ytterförpackningen. Får ej frysas.  
 

KVALITETSKONTROLL 
Det finns tre typer av kvalitetskontroll för Sofia eller Sofia 2 och testkassetten: Sofia 
kalibreringskontrollprocedur, inbyggda procedurkontrollfunktioner och externa kontroller. 
 

Sofia kalibreringskontrollprocedur 
Obs! Detta är en ”kalibreringskontroll”. 
 
Kalibreringskontrollproceduren bör utföras var trettionde dag. Sofia är lätt att ställa in för att påminna 
användaren om att slutföra kalibreringskontrollproceduren. 
 
Kalibreringskontrollen är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofias optik och beräkningssystem med 
användning av en speciell kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofia 
installationsförpackning. Läs i Sofia bruksanvisning för detaljer om kalibreringskontrollproceduren.  
 
Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i sitt fodral mellan varje användning för att skydda den 
mot ljus.  
 

1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia, välj 
”Kalibrering” i huvudmenyn.  
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2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i 
Sofia och stäng lådan. Sofia utför 
kalibreringskontrollen automatiskt inom två minuter 
utan någon användarinsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofia visar när kalibreringskontrollen är klar. Välj OK för att återgå till huvudmenyn. 
 
OBS! Om kalibreringskontrollen inte utförs, meddela föreståndaren eller kontakta Quidel Technical Support för 
hjälp måndag till fredag kl. 07.00 till 17.00. Östkusttid på 800.874.1517 (i USA); 858.552.1100 (utanför USA); 
Fax: 858 455 4960; customerservice@quidel.com (Kundtjänst); technicalsupport@quidel.com (Teknisk 
support); eller kontakta din lokala återförsäljare. 
 
Procedur för kalibreringskontroll av Sofia 2  
Kalibreringskontrollproceduren bör utföras var 30:e dag. Sofia 2 kan ställas in för att påminna användaren att 
slutföra för kalibreringskontrollproceduren. 
 
Kalibreringskontrollproceduren är en nödvändig funktion som kontrollerar Sofia 2-optiken och 
kalkyleringssystem med hjälp av en specifik kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett levereras med 
Sofia 2. Se användarhandboken för Sofia 2 för mera uppgifter om kalibreringskontrollproceduren. 
 
Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i den medlevererade förvaringspåsen mellan användningarna 
för att skydda den mot ljus. 
 

1. Välj “Kör kalibrering” i huvudmenyn för att 
kontrollera Sofia 2:s kalibrering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Följ uppmaningarna; sätt in kalibreringskassetten i 

Sofia 2 och stäng lådan. Sofia 2 utför automatiskt 
kalibreringskontrollen inom en minut utan att 
användaren behöver ingripa. 

 

Sofia 2 visar när kalibreringskontrollen är slutförd. Välj  
för att återgå till Kör testet-skärmen. 
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OBS! Om kalibreringskontrollen inte utförs, meddela föreståndaren eller kontakta Quidel Technical Support för 
hjälp måndag till fredag kl. 07.00 till 17.00. Östkusttid på 800.874.1517 (i USA); 858.552.1100 (utanför USA); 
Fax: 858 455 4960; customerservice@quidel.com (Kundtjänst); technicalsupport@quidel.com (Teknisk 
support); eller kontakta din lokala återförsäljare. 
 

Inbyggda procedurkontroller 
Sofia influensa A+B FIA har en inbyggd procedurkontroll. Varje gång ett test körs i Sofia eller Sofia 2, skannas 
procedurkontrollzonen av Sofia eller Sofia 2 och resultatet visas på Sofia eller Sofia 2s skärm.  
 
Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera resultaten från dessa inbyggda procedur-
kontroller för det första provet som analyseras varje dag. Dokumentationen loggas automatiskt i Sofia eller Sofia 2 
med varje testresultat.  
 
Ett giltigt resultat som erhållits med procedurkontrollen visar att provet flödade på rätt sätt och att 
testkassetten fungerade som den ska. Procedurkontrollen avbryts av Sofia eller Sofia 2 när testkassetten har 
arbetat i 15 minuter. Om testet inte utförs korrekt, visar Sofia eller Sofia 2 att resultatet är ogiltigt. Om detta 
händer, gör om proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny testkassett.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extern kvalitetskontroll  
Externa kontroller kan också användas för att visa att reagenserna och analysproceduren fungerar korrekt.  
 
Quidel rekommenderar att man kör positiva och negativa externa kontroller: 

◼ en gång för varje outbildad operatör  
◼ en gång för varje ny satsleverans – förutsatt att vart och ett av de olika partierna som ingår i 

leveransen testas  

Exempel: Displayen visar ett 
ogiltigt resultat på Sofia. 

Exempel: Displayen visar ett 
ogiltigt resultat på Sofia 2. 
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◼ enligt vad dina interna kvalitetskontrollrutiner därutöver finner nödvändigt och i enlighet med lokala 
och statliga bestämmelser eller ackrediteringskrav. 

 
Användaren måste först välja Kör QC i Sofias eller Sofia 2 huvudmeny och sedan, när det är klart, skanna QC-
kortet (finns i satslådan). Detta kort innehåller information som är specifik för just det partiet, inklusive 
partinummer och utgångsdatum.  
 
Användaren väljer det önskade läget (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och kör sedan de externa kontrollstickorna. 
 
Utvärtes positiva och negativa kontrollstickor finns i satsen och skall testas med användning av proceduren för 
sticktest som finns i denna förpackning eller i snabbinstruktionerna. Influensapositiva kontrollstickan 
innehåller både influensa A- och influensa B-antigen. Den positiva kontrollstickan skall köras först, följt av 
den negativa kontrollstickan. 
 

När QC-körningen är slutförd visas varje resultat som “Godkänt” eller “Underkänt” på Sofia eller  eller  på 
Sofia 2 för den positiva kontrollen och den negativa kontrollen. 
 
Utför inte patienttester eller rapportera inte patientens testresultat om något av QC-provresultaten 
underkänns. Upprepa testet eller kontakta Quidels tekniska support innan du testar patientprover. 
 
Om både den positiva och den negativa kontrollen underkänns ska testet upprepas en andra gång med nya 
positiva och negativa kontroller. Om bara en kontroll underkänns kan användaren välja att upprepa både den 
positiva och den negativa kontrollen ELLER att upprepa endast den kontroll som underkänts. Användaren kan 

välja ”Hoppa över” på Sofias skärm eller  på Sofia 2:s skärm för att hoppa över det kontrolltest som tidigare 

godkänts. QC-resultaten kommer att visa ett överhoppat kontrolltest som ”okänt” på Sofias skärm eller  på 
Sofia 2:s skärm. 
 
Ytterligare externa kontrollstickor kan fås separat genom att kontakta Quidel Customer Support Services på 
800.874.1517 (i USA) eller 858 552 1100. 
 

PROVTAGNING OCH HANTERING 
 

PROVTAGNING  
Nasalt stickprov  
Använd en nasal skumsticka 
För att ta ett nasalt stickprov, sätt försiktigt in stickan (medföljer satsen) i den näsborre som har mest sekret 
under visuell kontroll. Med försiktig vridning, tryck in stickan tills ett motstånd nås på nivån för näsmussla 
(mindre än en tum in i näsborren). Vrid stickan flera gånger mot näsväggen och ta sedan bort den 
från näsborren. 
 

Nasofaryngealt stickprov  
Använd en nylontäckt nasofaryngeal sticka 
För att ta ett nasofaryngealt stickprov ska man försiktigt föra in stickan i den näsborre där man visuellt kan se 
att det förekommer mest sekret. Se till att stickan befinner sig nära näsans septumvägg samtidigt som man 
försiktigt för in stickan i bakre nasofarynx. Rotera flera gånger på stickan och avlägsna den sedan 
från nasofarynx. 
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Nasofaryngealt aspirat/sköljprov 
Följ din institutions regler för att genomföra nasofaryngealt aspirat/sköljprov. Använd minsta mängd 
saltlösning som tillåts enligt din procedur. Alternativt, om din institution inte har något protokoll, kan man 
överväga följande procedurer som används av kliniker: 
 
För att ta ett nasofaryngealt aspiratprov: påför några droppar steril saltlösning i näsborren så att den fuktas. 
För in den böjbara plastledningen längs med näsväggen, parallellt med gommen. När man kommit in i 
nasofarynx ska man suga upp sekretet samtidigt som man avlägsnar ledningen. Proceduren bör upprepas i den 
andra näsborren om man inte erhöll tillräckligt med sekret från den första näsborren. 
 
För att ta ett nasofaryngealt sköljprov: ett barn kan sitta i förälderns knä och titta framåt, med barnets huvud 
mot förälderns bröst. Fyll sprutan eller blåsan för uppsugning med minimal mängd saltlösning med tanke på 
patientens storlek och ålder. Droppa i saltlösningen i en näsborre medan huvudet är bakåtlutat. Aspirera 
sköljprovet tillbaka i sprutan eller kolven. Det aspirerade sköljprovet kommer troligtvis att ha en volym på 1 cc. 
 
Alternativt kan man, efter det att saltlösningen har droppats i, luta huvudet framåt och låta saltlösningen 
rinna ut i ett rent uppsamlingskärl.  
 

PROVTRANSPORT OCH LAGRING  
Proverna ska testas så snart som möjligt efter provtagningen. Om det däremot krävs transport av prover, 
rekommenderas minimal utspädning, med virustransport (VTM) eftersom utspädning kan resultera i minskad 
testkänslighet. När det är möjligt är 1 milliliter eller mindre bäst för att undvika överdriven utspädning 
av patientprovet.  
 

Följande virustransportmedia som listas i tabell 1 testades av Quidel och fastställdes vara kompatibla med 
Sofia influensa A+B FIA. En variation från sats till sats av virustransportmedia kan emellertid påverka 
prestanda. 
 

Tabell 1 
Rekommenderade virustransportmedia (VTM) 

Virustransportmedium (VTM) 
Rekommenderat förvaringstillstånd 

2 °C till 8 °C 25 °C 

Copan Universal transportmedium 72 timmar 72 timmar 

Hanks balanserade saltlösning 24 timmar Rekommenderas ej 

M4 72 timmar 72 timmar 

M4-RT 72 timmar 72 timmar 

M5 72 timmar 72 timmar 

M6 72 timmar 72 timmar 

Modified Liquid Stuarts 6 timmar Rekommenderas ej 

Saltlösning 24 timmar 4 timmar 

Starplex Multitrans 72 timmar 72 timmar 

 
Obs! Vid användning av virustransportmedium (VTM) är det viktigt att säkerställa att VTM som förvarar provet 
är uppvärmt till rumstemperatur. Kalla prov flyter inte korrekt och detta kan leda till oriktiga eller felaktiga 
resultat. Det tar flera minuter att få ett kallt prov till rumstemperatur.  
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TESTPROCEDUR 
Alla kliniska prover, inklusive prov i VTM, måste hålla rumstemperatur innan analysen.  
 
Utgångsdatum: Kontrollera utgångsdatum för varje enskild testförpackning eller ytterfodral före användning. 
Använd inte något test efter det utgångsdatum som anges på etiketten. 

Sticksprovsprocedur (nasal/nasofaryngeal sticka) 
 
1. Kontrollera att Sofia eller Sofia 2 är inställd i önskat läge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU.  

Se avsnittet ”Använda Sofia och Sofia 2” för mer information. 
 

2. Dispensera all reagenslösning i reagensröret. Snurrareagensröret för att  
lösa dess innehåll. 
 
 
 

3. Placera patientens stickprov i reagensröret. Rulla pinnen åtminstone 3 gånger 
samtidigt som du pressar huvudet mot reagensrörets botten och sida. 
 
Låt stickan stå i reagensröret i 1 minut. 
 
 
 
 

4. Rulla stickans huvud mot reagensrörets insida samtidigt som du tar bort den. 
Kassera den använda stickan som miljöfarligt avfall.  
 
 
 
 
 

5. Fyll medföljande liten, ofärgad 120 µL fixerad volympipett med patientens prov 
från reagensröret.  
 
För att fylla den fixerade volympipetten med patientprovet: 
a) Pressa ihop den översta blåsan ORDENTLIGT.  
b) Fortsätt klämma och placera pipettspetsen i patientprovet. 
c) Med pipettspetsen fortfarande i patientprovet, släpp långsamt trycket 

på blåsan för att fylla pipetten. 
 
 
 

6. Kläm ordentligt ihop översta blåsan för att tömma innehållet i den lilla, ofärgad 
120 µL fixerade volympipetten i testkassettens provbrunn. Extra vätskerester i 
överflödesblåsan lämnas kvar.  
 
OBS! De fixerade volympipetterna är konstruerade för att samla och fördela rätt 
mängd vätskeprov. Kassera pipetten som miljöfarligt avfall.  
 



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia influensa A+B FIA     Sida 10 av 32 
 
 

OBS! Häll inte prov från reagensröret. Använd den medlevererade lilla, ofärgade 
120 µl fixerade volympipetten. 
 

7. Gå sedan vidare till nästa avsnitt, ”Använda Sofia och Sofia 2” för att slutföra 
testet. 
 

Nasofaryngeal aspirat/sköljning eller prover i testprocedur för virustransportmedier  
 
1. Kontrollera att Sofia eller Sofia 2 är inställd i önskat läge: GÅ IFRÅN eller LÄS 

NU. Se avsnittet ”Använda Sofia och Sofia 2” för mer information. Säkerställ 
även att vätskeprovet har rumstemperatur innan fortsättning. 
 

2. Dispensera all reagenslösning i reagensröret. Snurra reagensröret för att lösa 
dess innehåll. 

 

3. Fyll den medföljande stora, rosa 250 µL fixerade volympipetten med patientprov 
från uppsamlingskärlet eller teströret.  

För att fylla den fixerade volympipetten med provet: 

a) Pressa ihop den översta blåsan ORDENTLIGT. 

b) Fortfarande pressande, placera pipetten i patientens prov. 

c) Fortfarande med pipettens spets i patientprovet, lätta sakta på trycket  

 på blåsan för att fylla pipetten. 

 

OBS! För att få noggranna resultat, undvik mukoida ämnen när den 
stora, rosa 250 µL fixerade volympipetten fylls med patientens prov 
från uppsamlingskärlet. 

 

4. Tryck ordentligt på övre blåsan för att tömma innehållet i den stora, rosa 250 
µL fixerade volympipetten i reagensröret. Extra vätskerester i 
överflödesanspänningen lämnas kvar. 

OBS: När provet har lagts i reagensröret, blanda kraftigt innan  
provet läggs i testkassetten. 
 
OBS! De fixerade volympipetterna är konstruerade för att samla och fördela 
rätt mängd vätskeprov. Kasta pipetten tillsammans med miljöfarligt avfall. 
 

5. Fyll den medföljande lilla, ofärgade 120 µL fixerade volympipetten med 
patientprovet från reagensröret genom att sakta minska på trycket på blåsan 

 
 
 
 
 



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia influensa A+B FIA     Sida 11 av 32 
 
 

 
6. Kläm ordentligt ihop översta blåsan för att tömma innehållet i den lilla, ofärgade 

120 µL fixerade volympipetten i testkassettens provbrunn. Extra vätskerester i 
överflödesblåsan lämnas kvar. Kasta pipetten tillsammans med miljöfarligt avfall. 
 
OBS! Häll inte prov från reagensröret. Använd den medlevererade lilla, ofärgade 
120 µl fixerade volympipetten. 
 

7. Gå sedan vidare till nästa avsnitt, ”Använda Sofia och Sofia 2” för att slutföra 
testet. 

 

ANVÄNDA SOFIA OCH SOFIA 2 
 

GÅ IFRÅN/LÄS NU-lägen 
Se användarhandboken för Sofia eller Sofia 2 för bruksanvisning.  
Sofia och Sofia 2 kan ställas i två olika lägen (GÅ IFRÅN och LÄS NU). Procedurerna för vart läge beskrivs nedan. 
 

GÅ IFRÅN-läget 
I GÅ IFRÅN-läget sätter användaren omedelbart in testkassetten i Sofia eller Sofia 2. Utvecklingstiden kan vara 
olika mellan Sofia och Sofia 2. 
◼ Sofia – Sofia tar automatiskt tid för testutvecklingen, och resultaten visas om 15 minuter. 
◼ Sofia 2 – Sofia 2 skannar testkassetten regelbundet under testutvecklingstiden.  Positiva testresultat visas 

mellan 3 och 15 minuter.  Negativa testresultat visas om 15 minuter.  
 

LÄS NU-LÄGE 

Kritiskt viktigt: Låt testet utvecklas under 15 HELA minuter innan det placeras i Sofia eller Sofia 2. 

 
Användaren måste först placera kassetten på disken eller ovanpå bänken i 15 minuter (utanför Sofia eller 
Sofia 2) och ta tiden manuellt i denna utvecklingsfas. Därefter infogar användaren testkassetten i Sofia eller 
Sofia 2. I LÄS NU-läge, kommer Sofia och Sofia 2 att skanna och visa testresultatet inom en minut. 
Obs! Resultaten kommer att förbli stabila i ytterligare 15 minuter efter den rekommenderade utvecklingstiden 
på 15 minuter.  
 

Tips för satstestning 
Beroende på arbetsbelastningen har man flera olika valmöjligheter som gör det enklare att genomföra 
satstestning. Användaren kan tillföra reagenslösning i en eller flera reagensrör, försluta dem igen och förvara 
dem på bänken i rumstemperatur (RT) i upp till 12 timmar utan förlust av aktivitet innan provet(en) tillsätts.  
 
Alternativt, efter tillsats av reagenslösning kan användaren preparera stick- eller vätskeprov i reagensröret, 
sedan när stickan (om tillämpligt) har tagits bort, förslut rören och låt dem stå i rumstemperatur i upp till 
12 timmar utan förlust av aktivitet innan test. 
 
Mycket viktigt: Användaren skall aldrig öppna foliepåsen och utsätta testkassetten för omgivande miljö innan 
den är klar för omedelbar användning.  
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KÖR TEST MED SOFIA 
1. Skriv in användar-ID med hjälp av streckkodsskannern eller skriv in data manuellt med användning 

av tangentbordet. 
 

OBS! Om du av misstag skannat fel streckkod, använd pilknapparna på Sofia för att  
återmarkera fältet. Skanna därefter bara på nytt med rätt streckkod så skrivs den föregående koden över med 
rätt streckkod. 

 
 

2. Skriv in patient-ID eller order-# med användning av streckkodsskannern eller skriv in data manuellt 
med tangentbordet. 
 

 
  

3. Tryck på Starta test så öppnas Sofia-lådan automatiskt.  
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4. Kontrollera att rätt utvecklingsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS 
NU, har valts. Sätt i patientens förberedda testkassett i 
Sofia-facket och stäng facket. 

 
5. Sofia startar automatiskt och visar utvecklingen, vilket 

visas i exemplet nedan. I GÅ IFRÅN-läget, kommer 
testresultaten att visas på skärmen i cirka 15 minuter. I 
LÄS NU-läget, kommer testresultaten att visas på 
skärmen i cirka en minut. Se avsnittet Tolkning av 
resultat. 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

TOLKNING AV RESULTAT MED HJÄLP AV SOFIA  
När testet är klart kommer resultaten att visas på Sofia-skärmen. Resultaten kan skrivas ut automatiskt på den 
inbyggda skrivaren om det alternativet har valts. Fluorescerande testlinjer går ej att uppfatta med blotta ögat. 
 
Sofia kommer att visa resultaten för procedurkontrollen som ”giltig eller ogiltig”, och kommer individuellt ge 
ett positivt eller negativt resultat för både influensa A och influensa B. Om procedurkontrollen är ”ogiltig”, gör 
om provet med en ny patient och en ny testkassett. 
 
Positiva resultat: 

  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Exempel: Displayen visar ett giltigt positivt resultat för 
influensa A.  
 
OBS! Ett positivt resultat utesluter inte samtidiga 
infektioner med andra patogener. 
 

Exempel: Denna display visar att testet i GÅ IFRÅN-
läget har 12 minuter och 13 sekunder kvar. Sofia 
kommer att läsa och visa resultaten efter 15 
minuter. 
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Negativa resultat:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ogiltiga resultat: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Exempel: Displayen visar ett giltigt positivt resultat för 
influensa B.  
 
OBS! Ett positivt resultat utesluter inte samtidiga infektioner 
med andra patogener. 
 
  

Exempel: Displayen visar ett giltigt negativt resultat för 
influensa A och influensa B. 
 
OBS! Ett negativt resultat utesluter inte en 
influensavirusinfektion. Det rekommenderas att negativa 
resultat bekräftas med virusodling eller en FDA-godkänd 
influensa A och B molekylär analys.    
 
 
 
 

Exempel: Displayen visar ett ogiltigt resultat. 
 
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt ska ett nytt test 
göras med ett nytt patientprov och en ny testkassett. 
 
 
 
 

Exempel: Displayen visar ett giltigt positivt resultat för både 
influensa A och influensa B.  
 
OBS! Ett positivt resultat utesluter inte samtidiga infektioner 
med andra patogener eller identifierar någon specifik 
undertyp för influensa A-virus. 
 
OBS! Samtidig infektion med influensa A och B är sällsynt. 
Sofia influensa A+B FIA “dubbel positiv” kliniska prov 
(influensa A- och influensa B-positiv) bör återtestas. Det 
rekommenderas att repeterbara influensa A och B ”dubbelt 
positiva” resultat bekräftas med virusodling eller en FDA-
godkänd influensa A och B molekylär analys innan resultaten 
rapporteras.  



 

 

_________________________________________________________________________________ 
Sofia influensa A+B FIA     Sida 15 av 32 
 
 

KÖR TEST MED SOFIA 2 
1. För in användar-ID med hjälp av den integrerade streckkodsskannern eller manuellt med tangentbordet på 

skärmen. 
 
OBS! Om du av misstag skannar en felaktig streckkod ska du välja fältet på nytt för att markera det. Sedan ska 
du bara skanna med den rätta streckkoden och den tidigare koden skrivs över av den rätta streckkoden.  
 

 
 
2. För in patient-ID och ordernummer, om tillämpligt, med hjälp av streckkodsskannern eller manuellt med 

tangentbordet på skärmen. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Kontrollera att det riktiga utvecklingsläget, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, är valt. Tryck på  och öppna Sofia 2-
lådan.      
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4. Sätt in den beredda testkassetten i Sofia 2-lådan och stäng lådan. 
 

 
 
5. Sofia 2 startar automatiskt och visar framskridandet, såsom visas i exemplet nedan. I GÅ IFRÅN-läget visas 

testresultaten på skärmen mellan 3 och 15 minuter. I LÄS NU-läget visas testresultaten på skärmen inom 
1 minut. Se avsnittet Tolkning av resultat i Sofia 2.   

 
 

TOLKNING AV RESULTAT MED HJÄLP AV SOFIA 2 
När testen är slutförda visas resultaten på Sofia 2-skärmen. Testraderna, som är fluorescerande, kan inte ses 
med blotta ögat. 
 

Sofia 2-skärmen visar resultat för procedurkontrollen som  eller  och ger individuellt ett  or  resultat 

för både influensa A och influensa B. Om procedurkontrollen är  ska ett nytt test med ett nytt patientprov 
och en ny testkassett göras. Om en skrivare finns tillkopplad kan resultaten skrivas ut manuellt genom att välja 
utskriftsikonen medan testresultaten visas på skärmen. 
 
Positiva resultat: 
  
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt 
positivt resultat för influensa A.  
 
OBS: Ett positivt resultat utesluter inte 
samtidiga infektioner med andra patogener. 
 

Exempel: Denna skärm visar att testet i GÅ 
IFRÅN-läget har 12 minuter 34 sekunder kvar. 
Sofia 2 Läser och visar resultaten mellan 3 och 
15 minuter.  
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Negativa resultat:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt 
negativt resultat för influensa A och 
influensa B.  
 
OBS: Ett negativt resultat utesluter inte 
influensavirusinfektion. Det rekommenderas 
att negativa resultat bekräftas med 
virusodling eller en FDA-godkänd influensa A 
och B molekylär analys.  
 
 

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt positivt 
resultat för influensa både influensa A och 
influensa B.  
 
OBS: Ett positivt resultat utesluter inte 
samtidiga infektioner med andra patogener och 
identifierar inte någon specifik virussubtyp av 
influensa A. 
 
OBS: Samtidig infektion med influensa A och B 
är sällsynt. Sofia influensa A+B FIA “dubbla 
positiva” kliniska prover (influensa A och 
influensa B) bör återtestas. Det rekommenderas 
att repeterbara influensa A och B “dubbla 
positiva” resultat bekräftas med virusodling 
eller en FDA-godkänd influensa A och B 
molekylär analys innan resultaten rapporteras.  
 
 

Exempel: Denna skärm visar ett giltigt positivt 
resultat för influensa B.  
 
OBS: Ett positivt resultat utesluter inte 
samtidiga infektioner med andra patogener. 
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Invalid Results: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BEGRÄNSNINGAR 
◼ Innehållet i denna sats skall användas för en kvalitativ detektering av influensa typ A- och B-antigener från 

nasal sticka, nasofaryngeal sticka och nasofaryngealt aspirerat/sköljprov. 
◼ Detta test detekterar både livsduglig (levande) och icke-livsduglig influensa A och B. Testutförandet beror 

på mängden virus (antigen) i provet och kan eller kan inte överensstämma med resultat från virusodling 
genomförd på samma prov. 

◼ Det kliniska utförandet av Sofia influensa A+B FIA för nasofaryngeal aspirerat/sköljprov har inte fastställts 
för patienter 22 år gamla och äldre och kan inte överensstämma med kliniska resultat erhållna med 
yngre patienter. 

◼ Ett negativt testresultat kan uppstå om nivån av antigen i ett prov är under detekteringsgränsen för testet 
eller om provet samlades in eller transporterades felaktigt. 

◼ Underlåtenhet att följa testproceduren kan påverka testresultatet och/eller göra testresultatet ogiltigt. 
◼ Testresultaten måste utvärderas tillsammans med andra kliniska data som finns tillgängliga för läkaren. 
◼ Ett positivt resultat utesluter inte samtidiga infektioner med andra patogener. 
◼ Positiva testresultat identifierar inte specifika undertyper för influensa A-virus. 
◼ Negativa testresultat är inte avsedda att påverka andra virus eller bakteriella infektioner som inte 

är influensa. 
◼ Barn har en tendens att sprida virus i högre grad och under längre perioder än vuxna. Därför har ofta 

testprover från vuxna lägre känslighet än testprover från barn. 
◼ Positiva och negativa prediktiva värden beror i hög grad på prevalensen. Det är mer sannolikt att man 

erhåller falska negativa testresultat under högaktivitetsperioder när sjukdomsprevalensen är hög. Felaktiga 
positiva testresultat är troligare under perioder med låg influensaaktivitet när utbredningen är medel 
till låg. 

◼ Individer som fått nasalt vaccin för influensa A kan ha positiva testresultat i upp till 7 dagar 
efter vaccination. 

◼ Monoklonala antikroppar kan misslyckas att upptäcka, eller upptäckas med lägre känslighet, influensa A-
virus som har undergått mindre ändringar av aminosyror i epitopområdet. 

◼ Om differentiering av specifika influensa A-undertyper behövs, krävs ytterligare test, med konsultation 
med statliga eller lokala hälsovårdsmyndigheter. 

◼ Prover kontaminerade med blod > 4 % v/v eller mucin > 0,5 % v/v kan påverka tolkningen av testet. Prov 
vari blodet är synligt eller som är mycket viskösa (trögflytande) bör ej användas. 

◼ Funktionen hos det här testet har inte utvärderats avseende användning på patienter som inte uppvisar 
tecken och symtom på respiratorisk infektion. 

 

  

Exempel: Denna skärm visar ett ogiltigt 
resultat. 
 
Ogiltigt resultat: Om testet är ogiltigt bör 
ett nytt test utföras med en ny patient och 
en ny testkassett. 
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FÖRVÄNTADE VÄRDEN 
Säsongsutbrott av influensa uppträder i hela världen, både på norra och södra halvklotet vilket orsakar 
utbredd sjukdom varje vinter. Medelvärdet av influensautbrott är 26-33 fall per 100 personer per år. Risken för 
sjukhusvård är grovt beräknat 1/300 av de smittade bland de mycket unga och äldre. Över en period på 30 år, 
mellan 1976 och 2006, bedöms dödsfall på grund av influensa i USA sträcka sig från lägst ungefär 3 000 till 
högst 49 000 personer.2 Nittio procent (90 %) av dödsfallen drabbade personer som var 65 år eller äldre.4 
pandemier med influensa förekom 1918, 1957, 1968 och 2009. Pandemin 1918 resulterade i uppskattningsvis 
40-50 miljoner döda i hela världen. Förekomsten som noterades med referenstestet (virusodling) under 
kliniska studien 2011 för Sofia influensa A+B FIA var 15 % för influensa A och 13 % för influensa B.  
 

PRESTANDAEGENSKAPER 
Följande studier utfördes med Sofia influensa A+B FIA och Sofia. 
 

Sofia influensa A+B FIA Resultat kontra cellodling 
Resultatet av Sofia influensa A+B FIA med Sofia jämfördes med virusodlingsmetoder följt av Direct Fluorescent 
Assay (DFA) i en fler-centersstudie under februari till mars 2011 i USA. Denna studie genomfördes av 
hälsovårdspersonal på sjutton (17) bestämda platser och CLIA-platser (kombinerat) inom olika regioner i USA. I 
dessa fältförsök på vårdplatser (POC) i flera centra, samlades två (2) nasala eller två (2) nasofaryngeala stickor 
eller nasofaryngeal aspirat/sköljprov in från var och en av tvåtusensextiosex (2066) patienter. 
Sexhundrasjuttioen (671) lämnade ett par nasala stickprov, sjuhundratrettiofyra (734) lämnade ett par 
nasofaryngeala stickprov, och sexhundrasextioen (661) lämnade ett nasofaryngealt aspirat/sköljprov. Alla 
kliniska prov insamlades från karaktäristiska patienter: 74 % var <6 år, 22 % 6-21 år, 4 % 22-59 år, and 1 % ≥60 
år. Femtiotre procent (53 %) var män och fyrtiosju procent (47 %) var kvinnor. 
 
Totalt tvåtusenfyrtiosju (2047) kliniska prov testades med användning av Sofia influensa A+B FIA med Sofia och 
gav giltiga resultat under denna kliniska studie. Resultaten finns i tabellerna 2-6. Ogiltighetsmåttet var 0,9 % 
(19/2066) med 95 % CI: 0,6 % till 1,4 %. De ogiltiga resultaten togs bort från tabellerna 2-6 eftersom nya 
patientprov inte samlades in för återtest.  
 
Testerna på platsen med en nasal sticka eller nasofaryngeal sticka, eller ett antal nasofaryngeal 
aspirat/sköljprov utfördes av medicinsk personal på läkarens mottagning eller sjukhusfaciliteter med Sofia 
influensa A+B FIA. Alla prov samlades in färska och testades. Återstoden av provet placerades i 
virustransportmedia för odling. De två stickproven eller två aspirat/sköljproven slumpades med hänsyn till 
testordningen i Sofia influensa A+B FIA gentemot odling. Viruscellodling, följd av direkt fluorescensanalys 
(DFA), utfördes antingen vid ett lokalt kliniskt laboratorium på testkliniken eller så transporterades proven 
nedkylda på ispackar, ej frysta, nattetid, till ett centrallabb för odling inom loppet av 48 timmar. Resultaten 
presenteras i tabellerna 2-6. 
 

Tabell 2 
Sofia influensa A+B FIA nasal sticka Resultat mot odling 

(alla åldersgrupper) 
TYP A   TYP B 

 Odling Känsl = 124/138 = 90 %    Odling Känsl = 100/112 = 89 % 

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

Sofia Pos 124 27 Spec = 500/527 = 95 %   Sofia Pos 100 23 Spec = 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 
Sofia influensa A+B FIA nasofaryngeal sticka Resultat mot odling  

(alla åldersgrupper) 
TYP A   TYP B 

 Odling Känsl = 100/103 = 97 %    Odling Känsl = 101/112 = 90 % 

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

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

Sofia Neg 3 596  
(95 % C.I. 93 %-96 %) 
 

  Sofia Neg 11 602  
(95 % C.I. 95 %-98 %) 

            
 

Tabell 4 
Sofia influensa A+B FIA nasofaryngeal aspirat/sköljprov Resultat mot odling  

(alla åldersgrupper) 
TYP A   TYP B 

 Odling Känsl = 68/69 = 99 %    Odling Känsl = 46/52 = 88 % 

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

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

Sofia Neg 1 554  
(95 % C.I. 93 %-97 %) 
 

  Sofia Neg 6 575  
(95 % C.I. 94 %-98 %) 

            
 

Tabell 5 
Resultat jämfört med odling för varje provtyp och åldersgrupp för influensa A 

 Nasala stickor Nasofaryngeala stickor Nasofaryngeal aspirat/sköljprov 

 Känslighet Exakthet Känslighet Exakthet Känslighet Exakthet 

Alla åldrar 
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 till 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 till 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 och 
äldre 

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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Tabell 6 
Resultat jämfört med odling för varje provtyp och åldersgrupp för influensa B 

 Nasala stickor Nasofaryngeala stickor Nasofaryngealt aspirat/sköljprov 

 Känslighet Exakthet Känslighet Exakthet Känslighet Exakthet 

Alla åldrar 
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 till 21 år 
92 % (56/61)  

(95 % CI=82 %-9 %) 
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 till 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 och 
äldre 

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 om reproducerbarhet 
Sofia influensa A+B FIA:s med Sofia reproducerbarhet har utvärderats vid tre olika laboratorier. Ett av dessa var 
Quidel. Två olika operatörer vid varje plats testade en serie kodade och planerade prover som förberetts i 
negativ klinisk matris och med lågt negativa till måttligt positiva influensa A och influensa B. Testerna 
genomfördes på 5 olika dagar som spände över ungefär en 2-veckorsperiod. Interlabb-överensstämmelsen 
(Tabell 7) för negativa prover var 94 %-100 % och 98 %-100 % för positiva prov.  
 

Tabell 7 
Sofia influensa A+B FIA:s Interlabb-överensstämmelse gällande reproducerbarhetsstudie  

Laboratorieklinik 
Neg  

(inget virus) 

Flu A  
Hög Neg 

(C5) 

Flu A  
Låg Pos  

(C95) 

Flu A  
Med Pos 

(C3X) 

Flu B  
Hög Neg 

(C5) 

Flu B  
Låg Pos (C95) 

Flu B  
Med 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 

Totalt 90/90 88/90 90/90 90/90 85/90 88/90 90/90 

% generell 
överensstämmelse 

med förväntat 
resultat 
(95 % CI) 

100 % 
(95 %-100 %) 

98 % 
(92 %-100 %) 

100 % 
(95 %-100 %) 

100 % 
(95 %-100 %) 

94 % 
(87 %-98 %) 

98 % 
(92 %-100 %) 

100 % 
(95 %-100 %) 

 

Detektionsgräns 
Detektionsgränsen (LOD) för Sofia Influenza A+B FIA med Sofia bestämdes med användning av totalt sju (7) 
stammar humant influensavirus, två (2) influensa A och två (2) influensa B virus för direkta prover, och två (2) 
influensa A och två (2) influensa B virusprover eluerade i VTM (tabell 8). 
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Tabell 8 
Detektionsgräns med humant isolat av influensa A och B 

Virusstam 
Virustyp Undertyp 

Minsta detekterbara 
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 

Prover i transportmedium 

Virusstam Virustyp Undertyp 
Minsta detekterbara 

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 nivåerna fastställdes med antingen metoden Reed-Muench eller Rowe ELISA. 
 
 

Analytisk reaktivitet 
Analytisk reaktivitet påvisades med Sofia influensa A+B och Sofia med totalt 30 stammar humant 
influensavirus som bestod av 21 influensa A- och 9 influensa B-virus (Tabell 9). 

 
Tabell 9 

Analytisk reaktivitet med mänskliga isolat av influensa A och B 

Virusstam 
Virus-

typ Undertyp 

Minsta 
detekterbara 

nivå 
(TCID50/ml) Virusstam 

Virus-
typ Undertyp 

Minsta 
detekterbara 

nivå 
(TCID50/ml) 

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

A/Nya Kaledonien/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/ 
Australien2576/79 

A H15N9 10 

A/Salomonöarna/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 

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

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

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

typ Undertyp 

Minsta 
detekterbara 

nivå 
(TCID50/ml) Virusstam 

Virus-
typ Undertyp 

Minsta 
detekterbara 

nivå 
(TCID50/ml) 

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/629-9/2008 A H3N2 20 B/Taiwan/2/62 B  50 

A/Anhui/1/2013* A H7N9 
3,95 x 106 

(EID50/ml) 
    

TCID50/ml=50 % infektionsdos för vävnadsodling. EID50/ml = 50 % infektiös dos i ägg. TCID50 och EID50 nivåer fastställdes av Reed-Muench-metoden. 
 
*Fastän detta test har visat sig detektera H7N9-virus som odlats från ett positivt humant luftvägsprov, har prestandaegenskaperna för denna enhet 
med kliniska prover som är positiva för H7N9-influensavirus inte fastställts. Testet Sofia influensa A+B FIA kan urskilja mellan influensa A och B virus, 
men det kan inte differentiera mellan olika subtyper av influensa. 

 
Analytisk reaktivitet utvärderades vidare med användning av totalt 12 influensa A virus renodlade från fåglar. 
Sofia influensa A+B FIA upptäckte alla stammar som undersöktes (Tabell 10). 
 

Tabell 10 
Analytisk reaktivitet med mänskliga isolat av fågelinfluensa A 

Virusstam* Virustyp Undertyp 

Minsta 
detekterbara nivå 

(TCID50/ml) 

A/Mallard/NY6750/78 A H2N2 100 

A/Mallard/OH/338/86 A H4N8 50 

A/Mallard/WI/34/75 A H5N2 100 

A/Kyckling/CA/431/00 A H6N2 50 

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

A/Blåvingad kricka/LA/B174/86 A H8N4 10 

A/Kyckling/NJ/122210/97 A H9N2 10 

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

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

A/Mås/MD/704/77 A H13N6 0,625 

A/Gräsand/GurjevRyssland/262/82 A H14N5 20 

A/Frösnäppa/DE/172/2006(H16N3) A H16N3 2 

*Prestationskännetecknen för undertyper av influensa A-virus som utvecklas som mänsklig patogen har 
inte fastställts. 

 

Analytisk exakthet 
Korsreaktivitet 
Sofia influensa A+B FIA med Sofia utvecklades med totalt 18 bakterie- och svampmikroorganismer och 
16 virusinfektioner som inte var influensa. Bakterie- och svampinfektioner utvärderades vid en koncentration 
av 2x106 cfu/ml. Virusinfektioner utvärderades vid en koncentration av 2x105 TCID50/ml. Inga av de organismer 
eller icke-influensavirus som anges nedan i tabell 11 visade några tecken på korsreaktivitet i analysen. 
Provflödet och kontrollinjens framträdande påverkades inte heller.  
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Tabell 11  
Analytisk exakthet och korsreaktivitet 

Organism/icke-influensavirus Koncentration* Flu A Resultat Flu B Resultat 

Bordetella pertussis 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Canidida albicans 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Chlamydia trachomatis 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Corynebacterium diphtheria 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Escherichia coli 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Haemophilus influenzae 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Lactobacillus plantarum 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Legionella pneumophila 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Moraxella catarrhalis 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

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

Mycoplasma pneumoniae 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Neisseria meningitidis 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Neisseria subflava 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Pseudomonas aeruginosa 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Staphylococcus epidermidis 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Streptococcus pneumoniae 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Streptococcus pyogenes 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Streptococcus salivarius 2x106 cfu/ml Negativt Negativt 

Adenovirus typ 1 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Adenovirus typ 7 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänskligt coronavirus (OC43) 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänskligt coronavirus (229E) 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänskligt coxsackievirus 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Cytomegalovirus 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Epstein Barr Virus 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänsklig parainfluensa typ 1 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänsklig parainfluensa typ 2 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänsklig parainfluensa typ 3 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mässling 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mänskligt metapneumovirus  2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Mumps virus 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Respiratoriskt syncytialvirus typ A 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Respiratoriskt syncytialvirus typ B 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

Rhinovirus typ 1B 2x105 TCID50/ml Negativt Negativt 

*Bakterienivåerna bestämdes genom att begränsa utspädningen, bakteriekulturen och koloniantaler till cfu/ml. 
Viruskoncentrationerna bestämdes enligt vanliga virologimetoder, Reed-Muench. 
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Interfererande ämnen 
Helblod, mucin och flera receptfria produkter samt vanligt förekommande kemikalier utvärderades och man 
fann att de inte interfererar med Sofia influensa A+B FIA och Sofia vid de nivåer som testades (Tabell 12). 
 

Tabell 12 
Ämnen som inte interfererar 

Ämne Koncentration 

Helblod 4 % 

Mucin 0,5 % 

Ricola (mentol)  1,5 mg/ml 

Sucrets (Dyclonin/Mentol) 1,5 mg/ml 

Chloraseptic (Mentol/Bensokain) 1,5 mg/ml 

Naso GEL (NeilMed) 5 % v/v 

CVS Näsdroppar (Phenylephrine) 15 % v/v 

Afrin (Oxymetazoline) 15 % v/v 

CVS Nässpray (Cromolyn) 15 % v/v 

Näsgel (Oxymetazoline) 10 % v/v 

Zicam 5 % v/v 

Homeopatisk (Alkalol) 1:10 utspädning 

Fisherman’s Friend 1,5 mg/ml 

Sore Throat Phenol Spray 15 % v/v 

Tobramycin 4 μg/ml 

Mupirocin 10 mg/ml 

Flutikasonepropionat 5 % v/v 

Tamiflu (Oseltamivir fosfat) 5 mg/ml 

 
CLIA undantagsstudier 
Som en del av framtida studier som beskrivs i avsnittet Prestationsegenskaper ovan, jämfördes noggrannheten 
för Sofia influensa A+B FIA med Sofia, när det användes av otränade operatörer med resultaten som 
uppnåddes med virusodling. Studien genomfördes vid elva (11) CLIA-certifierade platser med trettiofyra (34) 
otränade anställda företrädare för CLIA-certifierade miljöer. Studien inkluderade 1973 deltagare: femhundra 
åttiofem (585) deltagare fick ett par nasalstickor, sjuhundratjugosju (727) fick ett par nasofaryngeala stickor, 
och sexhundrasextioen (661) fick nasofaryngeal aspirat/sköljprov. Sjutton (17) deltagare uteslöts beroende på 
ogiltiga Sofia influensa A+B FIA-resultat. Den ogiltiga andelen var 0,9 % (17/1973) med 95 % CI: 0,5 % till 1,4 %. 
 
Totalt 1956 kliniska prover gav giltiga resultat när de testades i Sofia influensa A+B FIA. Dessa resultat finns i 
tabellerna 13 och 14. 
 
Den kliniska sensitiviteten och specificiteten för Sofia influensa A+B FIA, i jämförelse med virusodling 
(jämförelsemetoden) presenteras nedan i tabell 13 och 14. 
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Tabell 13 
Sofia influensa A+B FIA mot odling (Nasal/Nasofaryngeala stickor) 

TYP A   TYP B 

 Odling Känsl = 219/235 = 93 %    Odling Känsl = 188/209 = 90 % 

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

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

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

            
 

Tabell 14 
Sofia influensa A+B FIA mot odling (nasofaryngeal aspirat/sköljning) 

TYP A   TYP B 

 Odling Känsl = 68/36 = 99 %    Odling Känsl = 46/52 = 88 % 

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

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

Sofia Neg 1 554  
(95 % C.I. 93 %-97 %) 
 

  Sofia Neg 6 575  
(95 % C.I. 94 %-98 %) 

            
 

Två studier genomfördes för att visa att otränade tilltänkta användare kan utföra testet konsekvent och exakt 
med hjälp av svagt reaktiva prover. Varje studie bestod av tre (3) distinkta CLIA-undantagna platser där Sofia 
influensa A+B FIA med Sofia utvärderades med kodade slumpade paneler med simulerade prover, 
inkluderande en (1) svag positiv (C95—en koncentration vid prövningens avbrytande) och en (1) svag negativ 
(C5—en koncentration just innan prövningen avbröts) för influensa A och influensa B. Två (2) eller fler 
operatörer på varje plats (totalt 15 operatörer) testade panelen i 10 dagar under en period på ca. 2 veckor.  
 

Studie A utvärderade prover med sticka och utfallet visas i tabell 15. Studie B utvärderade vätskeprov. Studie B 
var konstruerad för att ge konstlade prover till otränade operatörer, vilket var en blandning av vätske- och 
stickprover. Ändamålet med studie B var att visa operatörens förmåga att välja rätt procedur per provtyp. 
Tabell 18 visar resultatet som uppnåddes med vätskeprover i studie B. 
 

Tabell 15 
Sofia influensa A+B FIA utförande nära avbrottet—Studie A  

Provnivå 

Otränade tilltänkta användare 

Procentuell överensstämmelse 
med förväntade resultat* 

95 % konfidensintervall 

Flu A  
Svagt negativ (C5) 

87 % (52/60) 76 %-93 % 

Flu A  
Svagt positiv (C95) 

92 % (55/60) 82 %-97 % 

Flu B  
Svagt negativ (C5) 

87 % (52/60) 76 %-93 % 

Flu B  
Svagt positiv (C95) 

92 % (55/60) 82 %-97 % 

*De förväntade resultaten för ”svagt positiva” prover är ”positiva”, medan de förväntade resultaten 
för ”svagt negativa” prover är ”negativa.” 
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Tabell 16 
Sofia influensa A+B FIA utförande nära avbrottet—Studie B  

Provnivå 

Otränade tilltänkta användare 

Procentuell överensstämmelse 
med förväntade resultat* 

95% konfidensintervall 

Flu A  
Svagt negativ (C5) 

95 % (57/60) 86 %-99 % 

Flu A  
Svagt positiv (C95) 

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

Flu B  
Svagt negativ (C5) 

80 % (48/60) 68 %-88 % 

Flu B  
Svagt positiv (C95) 

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

*De förväntade resultaten för ”svagt positiva” prover är ”positiva”, medan de förväntade resultaten för ”svagt 
negativa” prover är ”negativa.” 

 
Som stöd till CLIA undantag, utfördes ytterligare en reaktivitetsstudie vid ett oberoende laboratorium för att 
visa Sofia influensa A+B FIA-reaktivitet med ett brett område av aktuella stammar av influensa A- och influensa 
B-virus. Sofia influensa A+B FIA gav positiva resultat med alla 18 influensa A-virus och med alla 7 influensa B-
virus som ingick i panelen med acceptabla virusnivåer. 
 
Med riskanalysen som guide utfördes analytiska flexstudier. Studierna visade att testet är okänsligt för 
påfrestningar av miljöförhållanden och potentiella användarfel. 
 

Sofia influensa A+B FIA prestanda med Sofia 2  
Följande studier utfördes för att visa likvärdigheten mellan Sofia och Sofia 2 då kliniska prover testades med 
Sofia influensa A+B FIA. 
 

Metodjämförelse 
Sofia influensa A+B FIA prestanda då det används tillsammans med Sofia mot Sofia 2 jämfördes med 
användning av en panel bestående av 250 kliniska prover. Denna fältstudie utfördes vid 3 tilltänkta 
användarlaboratorier med användning av identiska paneler av kända positiva och negativa kliniska och 
konstruerade prover förberedda i virustransportmedium (VTM). Sammanlagt 15 Sofia och 14 Sofia 2 användes 
i denna studie.  Hundra (100) influensa A-positiva, 50 influensa B-positiva och 100 influensanegativa prover 
införlivades i panelerna.  Paneldeltagarna förbereddes så att ett brett spektrum av negativa och positiva 
prover var jämnt fördelade över det dynamiska analysområdet. Alla prover kodades och användes för att 
förbereda de randomiserade panelerna. Sammanlagt 250 prover per plats testades vilket gav totalt 749 
resultat över de tre testplatserna (ett provresultat kunde inte återvinnas). 
 
Jämförelseresultaten mellan Sofia och Sofia 2 visas nedan i tabell 17. Influensa A:s positiva överensstämmelse 
var 98 % och negativa överensstämmelse 97 %.  Influensa B:s positiva överensstämmelse var 98 % och -
negativa överensstämmelse 99 %. 
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Tabell 17 
Sofia influensa A+B FIA – Sofia mot Sofia 2 metodjämförelse 
TYP A TYP B 

 
Sofia 

 

 
Sofia 

 
 Pos Neg Pos Neg 

Sofia 2 Pos 304 15** 
Positiv % 

överensstämmelse/ 
(95 % C.I.) 

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

Sofia 2 Pos 154 5** 
Positiv % 

överensstämmelse/ 
(95 % C.I.) 

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

%) 

Sofia 2 Neg 7* 423 
Negativ % 

överensstämmelse/ 
(95 % C.I.) 

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

Sofia 2 Neg 3* 587 
Negativ % 

överensstämmelse/ 
(95 % C.I.) 

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

%) 

Totalt: 311 438 Totalt: 157 592 

*Det fanns 7 diskordanta Sofia 2 negativa/Sofia positiva resultat för 
influensa A vilka inkluderade 1 svagt positivt (C95) prov och de övriga starkt 
negativa (C5) prover. 

*Det fanns 3 diskordanta Sofia 2 negativa/Sofia positiva resultat för 
influensa B vilka inkluderade alla starkt negativa (C5) prover. 

**Det fanns 15 diskordanta Sofia 2 positiva/Sofia negativa resultat för 
influensa A vilka inkluderade 3 svagt positiva (C95) prover och de övriga 
starkt negativa (C5) prover. 

**Det fanns 5 diskordanta Sofia 2 positiva/Sofia negativa resultat för 
influensa B vilket inkluderade alla starkt negativa (C5) prover.  

 

Reproducerbarhet 

En reproducerbarhetsstudie utfördes med Sofia influensa A+B FIA och Sofia 2 i tre olika laboratorier av vilka ett 
var Quidel. Två till tre olika operatörer vid varje laboratorium testade en serie kodade, konstgjorda prov som 
beretts i en negativ matris som sträckte sig från negativa till måttligt positiva influensa A och influensa B. 
Testningen skedde på 5 olika dagar under en period på ungefär 1 vecka. Totalt 10 Sofia 2-enheter användes i 
denna studie. Överensstämmelsen mellan laboratorierna (tabell 18) för Sofia influensa A+B FIA med Sofia 2 för 
alla prov sträckte sig från 98,9 % till 100 %. 
 

Tabell 18 
 Sofia influensa A+B FIA reproducerbarhetsstudie (med Sofia 2) 

Överensstämmelse mellan laboratorier 

Laboratorium 
Influensa A+B 

negativ 
(C0) 

Influensa A 
svagt positiv 

(C95) 

Influensa A 
måttligt 

positiv (2-3X 
LOD) 

Influensa B 
svagt positiv 

(C95) 

Influensa B 
måttligt positiv  

(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 

Total 89/90 90/90 90/90 90/90 89/90 

% övergripande 
överensstämmelse  

(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 diskordanta resultatet för C0 och de 2-3X detektionsproven verkade vara en förväxling på 
laboratoriet då proven testades på samma dag och av samma operatör. 

 

Detektionsgräns 

En detektionsgränsstudie utfördes med Sofia influensa A+B FIA parallellt på Sofia och Sofia 2 med hjälp av totalt fyra 
(4) humana influensavirusstammar, två (2) influensa A och två (2) influensa B virus för direkta prov (tabell 19). 
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Tabell 19 
Detektionsgräns med humanisolater av influensa A och B 

Virusstam 
Virustyp 

Undertyp Platform 
Minsta detekterbara 

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 -nivåerna bestämdes antingen med metoden Reed-Muench eller Rowe ELISA. 
** Nya preparationer av virusstammarna användes vilket förklarade skillnaden i TCID50 -resultaten från den 

ursprungliga SOFIA-detektionsgränsstudien. 

 

CLIA-undantagsstudie 
En studie utfördes för att visa att oskolade avsedda användare kunde utföra testet konsekvent och exakt med 
hjälp av svaga reaktiva prover med Sofia influensa A+B FIA och Sofia 2. Studien bestod av tre (3) skilda CLIA-
undantagna kliniker där Sofia influensa A+B FIA utvärderades med hjälp av kodade randomiserade paneler 
med simulerade prover, inklusive ett (1) svagt positivt (C95—en koncentration vid analys-cutoff) för influensa A, 
ett (1) svagt positivt (C95—en koncentration vid analys-cutoff) för influensa B och ett negativt för influensa A 
och B. Tre (3) eller mera operatörer på varje klinik (10 operatörer totalt) testade panelen varje dag under 
10 dagar under en period som räckte ungefär 2 veckor (tabell 20). 
 

Tabell 20 
Sofia influensa A+B FIA —Utförande nära cutoff med Sofia 2 

Provnivå  

Oskolade avsedda användare 

Överensstämmelse 
med förväntade 

resultat, i procent* 
95 % konfidensintervall 

Influensa A  
svagt positiv (C95) 

98,6 % (71/72) 92,5 – 99,8 % 

Influensa B  
svagt positiv (C95) 

98,6 % (71/72) 92,5 – 99,8 % 

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

 

HJÄLP 
Om du har några frågor om användningen av den här produkten eller för att rapportera ett problem med 
produkten kan du kontakta Quidels tekniska support på 1.800.874.1517 (inom USA) eller 
technicalsupport@quidel.com. Om du befinner dig utanför USA kan du få mer information från din lokala 
återförsäljare eller direkt från Quidel via något av telefonnumren som listas nedan. Se quidel.com för 
ytterligare supportalternativ. 

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

Europa, Mellanöstern och Afrika 
+353 (91) 412 474 (huvudnummer) 

1800 200441 (avgiftsfritt) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Österrike +43 316 231239 

Belgien +32 (2) 793 0180 

Frankrike 0 (805) 371674 

Tyskland +49 (0) 7154 1593912 

Nederländerna 0 800 0224198 

Schweiz 0 800 554864 

Storbritannien 0 800 3688248 

Irland +353 (91) 412 474 

Italien +39 (800) 620 549 

Nordamerika, Asien-Stillahavsområdet, 

Latinamerika 

858 552 1100 technicalsupport@quidel.com 

Kanada 
437 266 1704 (huvudnummer) 

888 415 8764 (avgiftsfritt) 

technicalsupport@quidel.com 

Kina 
0400 920 9366 eller 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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SYMBOLFÖRKLARING 

  

 

 

Katalognummer 
 

CE-märkning om överensstämmelse 

  

 

 

Auktoriserad representant inom 
Europeiska gemenskapen 

 Satskod 

 

   

Använd före  Tillverkare 

   

Temperaturbegränsning  Konsultera användarhandboken 

 

   

Medicinteknisk utrustning för användning In vitro   Innehåller tillräckligt med material för <n> tester 

 

   

Positiv kontroll  Negativ kontroll 

 
 


