DE, IT, FR, ES, PT

Package Inserts
2

–

DA -Danish

17

–

NO -Norwegian

32

–

NL -Dutch

48

–

SV -Swedish

TIL BRUG SAMMEN MED SOFIA 2
Til in vitro diagnostisk brug.

TILSIGTET BRUG

Sofia 2 Lyme+ FIA anvender immunofluorescerens til hurtig detektion af human IgM- og IgG-antistoffer mod
Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii og Borrelia garinii fra serum- og plasmaprøver fra patienter med
formodet infektion med B. burgdorferi, B. afzelii og/eller B. garinii. Denne kvalitative test er beregnet til brug
som en hjælp til at diagnosticere borreliose. Et negativt resultat udelukker ikke infektion med B. burgdorferi,
B. afzelii eller B. garinii. Alle positive resultater for IgM og/eller IgG bør testes yderligere med en tilsvarende
sekundær western blotting. Testresultater vil blive brugt sammen med oplysninger indhentet fra patientens
kliniske evaluering og andre diagnostiske procedurer.

OVERSIGT OG FORKLARING

Borreliose er den mest almindelige flåtbårne sygdom i Nordamerika og Europa.1 I USA forårsages borreliose af
bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres via bid fra en inficeret sortbenet flåt.1,2 Udover B. burgdorferi er
B. afzelii og B. garinii de primære kausale årsager til borreliose i Europa.3
Patienter inficeret med B. burgdoferi og/eller B. garinii kan opleve symptomer forbundet med tre stadier: tidlig
lokaliseret sygdom, tidlig dissemineret sygdom og sen, vedvarende sygdom.1 Det mest karakteristiske
symptom på tidlig lokaliseret sygdom er forekomsten af erythema migrans (EM) på huden, som forekommer i
op til 80 % af tilfældene.1,4 EM kan også være ledsaget af influenzalignende symptomer (hovedpine,
mavesmerter og træthed) flere dage eller uger efter infektion.4 I det andet stadie, tidlig dissemineret sygdom,
kan ubehandlede patienter begynde at se neurologiske og reumatologiske tegn og mere sjældent, tegn der
berører hud, hjerte eller øjne. Disse symptomer viser sig generelt flere uger eller måneder efter infektion.1
Hvis sygdommen fortsat ikke behandles, kan sen vedvarende sygdom også følge flere måneder eller år senere.4
I det sene sygdomsstadie kan patienter se fortsat udvikling af tegn i led, hjerte, hud og nervesystemet.2
Tidlig detektion og behandling af borreliose kan hjælpe med at opklare symptomer og forhindre progrediering
af sygdommen.1 De primære midler til identificering af B. burgdorferi-, B. afzelii- og B. garinii-infektion er
detektion af kroppens IgM- og IgG-antistofrespons vha. immunanalyse.4 Detektion af IgM-antistoffer mod
B. burgdorferi, B. afzelii og B. garinii er generelt signifikant i sygdommes tidlige stadier. Omvendt er detektion
af IgG-antistoffer blevet påvist at være signifikant i længere tid da antistofferne kan forblive detekterbare flere
år efter infektion.

TESTPRINCIP

Sofia 2 Lyme+ FIA er en immunofluorescensbaseret lateral flowassay til detektion af IgM- og/eller IgGantistoffer mod Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii og Borrelia garinii i patientprøver. Reagenser til analysen
er klar til brug og vedlagt sættet.
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Analysen bruger en tovejs-teststrimmel til at detektere både IgM- og IgG-antistoffer mod Borrelia burgdorferi,
Borrelia afzelii og Borrelia garinii. Den ene side af teststrimlen detekterer IgM-antistoffer mod B. burgdorferi,
B. afzelii og B. garinii, og den anden side at teststrimlen detekterer IgG-antistoffer mod B. burgdoferi, B. afzelii
og B. garinii.
For at udføre testen tilføjes patientprøven (30 µl serum/plasma) til et fyldt reagenshætteglas. 100 µl af den
fortyndede prøve fordeles derefter i den runde prøvebrønd, som findes tæt på midten af testkassetten.
Testkassetten anbringes i Sofia 2 i et automatisk defineret tidsrum (GÅ VÆK-tilstand) eller inkuberes på bordet,
inden den sættes i Sofia 2 (LÆS NU-tilstand). Sofia 2 scanner teststrimlen, analyserer fluorescenssignalet og
viser derefter to (2) testresultater: IgM ( , eller ) og IgG ( , eller ).

MEDFØLGENDE REAGENSER OG MATERIALER
25 testsæt:
 Individuelt indpakkede testkassetter (25): Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii og Borrelia garinii antigener
og anti-human IgM/IgG
 Reagenshætteglas, fyldt med 0,3 ml reagensopløsning (25)
 En (1) flaske positiv kontrol: Borrelia IgM- og IgG-positiv plasma fortyndet 1:10 i 1xPBS med microcid
 En (1) flaske negativ kontrol: B. burgdorferi, Borrelia afzelii og Borrelia garinii negativ serum fortyndet 1:10
i 1xPBS med microcid
 Indlægsseddel (1)
 Kort referencevejledning (1)
 Kvalitetskontrolkort (findes i æsken med sættet)

MATERIALER PÅKRÆVET, MEN IKKE INKLUDERET I SÆT







Sofia 2
Kalibreringskassette (leveret med Sofia 2)
Stopur eller ur til brug i LÆS NU-tilstand
Kalibreret mikropipette – til måling af 30 µl og 100 µl volumener
Blodprøverør

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

 Til in vitro diagnostisk brug.
 Brug ikke sættets indhold efter den udløbsdato, der er trykt på ydersiden af æsken.
 Overhold relevante forholdsregler under indsamling, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af
patientprøver og sættets brugte indhold.5
 Det anbefales, at der bruges nitril- eller latexhandsker (eller tilsvarende) ved håndtering af patientprøver.5
 Testkassetten eller reagenshætteglasset må ikke genbruges.
 Brugeren må ikke åbne folieposen med testkassetten, så den eksponeres for det omgivende miljø, før
testkassetten er klar til øjeblikkelig brug.
 Bortskaf og brug ikke testkassetter eller materialer, der er beskadigede.
 Anvisningerne i indlægssedlen skal følges for at opnå nøjagtige resultater.
 Kalibreringskassetten skal mellem brug opbevares forseglet i den dertil hørende opbevaringspose.
 Utilstrækkelig eller forkert prøveindsamling, opbevaring og transport kan forårsage falsk negative
testresultater.
 Prøveindsamlings- og håndteringsprocedurer kræver specifik træning og vejledning.
 Skriv ikke på testkassettens stregkode. Den bruges af Sofia 2 til at identificere den type test, der køres, og
til at identificere hver enkelt testkassette, så en læsning nr. 2 af testkassetten i samme Sofia 2 forhindres.
 Da påvisningsreagenset er en fluorescerende forbindelse, vil der ikke være noget synligt resultat. Sofia 2
skal anvendes til tolkning af resultatet.
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 Testning skal udføres i et område med tilstrækkelig ventilation.
 Bortskaf beholdere og ubrugt indhold i henhold til gældende kliniske retningslinjer for bortskaffelse af
klinisk risikoaffald.
 Bær egnet beskyttelsestøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse ved håndtering af indholdet i dette sæt.
 Vask hænderne grundigt efter håndtering.
 For yderligere oplysninger om faresymboler, sikkerhed, håndtering og bortskaffelse af komponenterne i
dette sæt henvises til sikkerhedsdatabladet (SDS), der findes på quidel.com.

SÆTOPBEVARING OG -STABILITET

Opbevar sættet ved stuetemperatur 15 °C til 30 °C (59 °F til 86 °F), beskyttet mod direkte sollys. Sættets
indhold er stabilt indtil udløbsdatoen, der er trykt på den ydre æske. Må ikke nedfryses.

KVALITETSKONTROL

Der er tre typer kvalitetskontrol til Sofia 2 og testkassetten: Sofia 2 procedure til kontrol af kalibreringen,
indbygget funktion til kontrol af proceduren og eksterne kontroller.

Sofia 2 – Procedure til kontrol af kalibreringen
Bemærk: Dette er en "kalibreringskontrol"-procedure.
Proceduren til kontrol af kalibreringen skal udføres hver 30. dag. Sofia 2 kan indstilles til at minde brugeren om
at udføre proceduren til kontrol af kalibreringen.
Kalibreringskontrollen er en påkrævet funktion, der kontrollerer Sofia 2's optik og beregningssystemer ved
hjælp af en specifik kalibreringskassette. Kalibreringskassetten leveres med Sofia 2-installationspakken. Se
brugervejledningen til Sofia 2 for oplysninger om procedure til kontrol af kalibreringen.
Vigtigt: Sørg for, at kalibreringskassetten opbevares i den medfølgende opbevaringspose mellem brug, så den
beskyttes mod eksponering for lys.
1. Hvis du ønsker at kontrollere kalibreringen af Sofia 2, skal du vælge "Kør kalibrering" fra hovedmenuen.

2. Følg anvisningerne, sæt kalibreringskassetten i Sofia 2, og luk skuffen. Sofia 2 udfører automatisk
kalibreringskontrollen inden for 1 minut uden behov for brugerinput.
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Sofia 2 angiver, når kalibreringskontrollen er færdig,
test.

eller

. Vælg

for at vende tilbage til skærmen Kør

BEMÆRK: Hvis kalibreringskontrollen ikke lykkes, skal I kontakte supervisoren på stedet eller kontakte Quidel
teknisk support for assistance, mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 17.00 Vestkysttid på +1 858.552.1100
(uden for USA), Fax: +1 858.455.4960, customerservice@quidel.com (kundeservice),
technicalsupport@quidel.com (teknisk support), eller kontakt din lokale forhandler.

Indbygget procedurekontrol
Sofia 2 Lyme+ FIA indeholder en indbygget funktion til kontrol af proceduren. Hver gang, der køres en test i
Sofia, scannes zonen for procedurekontrol af Sofia 2, og resultatet vises på Sofia 2-skærmen.
Fremstillerens anbefaling for daglig kontrol er at dokumentere resultaterne af disse indbyggede
procedurekontroller for den første prøve, som testes hver dag. Denne dokumentation logges automatisk i
Sofia 2 sammen med hvert testresultat.
Et resultat fra procedurekontrollen viser, at testen flyder korrekt, og at testkassettens funktionelle
integritet er bibeholdt. Procedurekontrollen tolkes af Sofia 2, når testkassetten er blevet udviklet i
10 minutter. Hvis testen ikke flyder korrekt, vil Sofia 2 angive, at resultatet er . Hvis dette sker, skal
proceduren gennemgås, og testen skal gentages med en ny patientprøve og en ny testkassette.

Eksempel: Denne skærm viser et
ugyldigt resultat.

Ekstern kvalitetskontrol
Eksterne kontroller bruges til at påvise, at reagenserne og analyseproceduren fungerer efter hensigten.
Quidel anbefaler, at der køres positive og negative eksterne kontroller:
 Én gang for hver ny, uøvet operatør
 Én gang for hver ny sætforsendelse - forudsat at hver individuel lot, der modtages i forsendelsen,
testes
 Som yderligere skønnet nødvendigt ifølge interne kvalitetskontrolprocedurer og i overensstemmelse
med lokale, nationale og internationale bestemmelser eller akkrediteringskrav.
Test de eksterne kontroller ved at følge anvisningerne nedenfor.
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Ekstern kvalitetskontrol – testprocedure
1. Fra hovedmenuen vælges Kør QC.

2. Følg prompterne på skærmen, scan og QC-kortet (findes på analysesættets æske).
3. Sofia 2 vil bede brugeren vælge den ønskede tilstand (GÅ VÆK eller LÆS NU) og derefter køre de eksterne
kontroller. En komplet beskrivelse af hver tilstand findes på side 7 i denne indlægsseddel.
4. Brug følgende procedure til at teste hver kontrolopløsning. Den positive kontroltest skal køres først
efterfulgt af den negative kontrol.
a. Forbered en Kassette til positiv kontrol ved at tilføje 2 dråber af den
positive kontrolvæske (rød hætte) til den runde prøvebrønd i en
testkassette. Følg derefter anvisningerne på Sofia 2-skærmen for at
udvikle og analysere kassetten med positiv kontrol.

2x

b. Forbered en Kassette til negativ kontrol ved at tilføje 2 dråber af den negative kontrolvæske (blå
hætte) til den runde prøvebrønd i en testkassette. Følg derefter anvisningerne på Sofia 2-skærmen for
at udvikle og analysere kassetten med negativ kontrol.
5. Når både den positive og negative kontrol er kørt, vises resultaterne som

eller

.

Der må ikke udføres patienttests eller rapporteres patienttestresultater, hvis ét eller begge
kvalitetskontroltestresultater er . Hvis kontrollen er , skal testningen gentages fra trin 1 med en ny
testkassette, eller kontakt Quidel teknisk support, inden patientprøver testes.
Hvis både den positive og negative kontrol mislykkes, skal testningen gentages med nye positive og negative
kontroller igen. Hvis kun én af kontrollerne mislykkes, kan brugeren vælge at gentage både den positive og den
negative kontrol ELLER kun at gentage den kontrol, der mislykkedes. Brugeren kan vælge
på skærmen på
Sofia 2 for at springe den kontroltest over, der allerede er gennemført. Resultater af kvalitetskontrollen vil vise
en kontroltest, der er sprunget over, som .
Yderligere eksterne kontroller kan får separat ved at kontakte Quidel kundeservice på 858.552.100 (uden for
USA) eller din lokale leverandør.
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INDSAMLING OG HÅNDTERING AF PRØVER
Serum eller plasma
Indsaml og behandl serum eller plasma i henhold til standardprocedurer. Prøver kan opbevares nedkølet
(2 °C til 8 °C) i op til 48 timer, ved stuetemperatur (15 °C til 30 °C) i op til 8 timer og frosset (-20 °C) i op til 2 frys/tø
cyklusser. Sørg for, at prøven har stuetemperatur inden den anvendes i testen, og prøver, der tidligere har
været nedkølet eller frosset, skal optøs helt og blandes godt ved at vende røret op og ned 10 gange.
Følgende blodprøverør kan anvendes:
 Serum separationsrør (RØD)
 Serum separationsrør (TIGER)
 Lithium heparin
 Natrium heparin
Bemærk: EDTA er IKKE kompatibel.

TESTPROCEDURE
Forholdsregler

Folieposen med testkassetten må IKKE åbnes, før prøven er klar til at blive testet. Anbring testkassetten på en
ren og jævn flade.
Alle prøver skal opnå stuetemperatur, inden analysen kan påbegyndes.
Kontrollér udløbsdatoen på hver testpakke eller på den ydre æske inden brug. Brug ikke en test, hvor
udløbsdatoen på mærkatet er overskredet.
1. Tjek, at Sofia 2 er indstillet til den ønskede tilstand: GÅ VÆK eller LÆS NU.
Se afsnittet »Brug af Sofia 2« for mere information.
2. Fyld en kalibreret mikropipette med 30 μl af patient-serum/plasmaprøven.

3. Tilføj patientprøven til reagenshætteglasset og bland forsigtigt.
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4. Fyld en kalibreret mikropipette med 100 μl fortyndet prøve fra
reagenshætteglasset.

5. Overfør mikropipettens indhold til testkassettens runde prøvebrønd.

6. Gå til næste afsnit, "Brug af Sofia 2", for at færdiggøre testen.

BRUG AF SOFIA 2

Tilstandene GÅ VÆK/LÆS NU
Se Sofia 2 brugermanual for driftsanvisninger.
Sofia 2 kan indstilles til to forskellige tilstande (GÅ VÆK og LÆS NU). Procedurerne for hver tilstand er
beskrevet herunder.

GÅ VÆK-tilstand
I GÅ VÆK-tilstand indsætter brugeren straks testkassetten i Sofia 2. Sofia 2 scanner jævnligt testkassetten i
testudviklingstiden. Positive testresultater vises inden for 3 til 10 minutter. Sofia 2 viser kun et positivt resultat,
inden testtiden på 10 minutter er gået, hvis den detekterer både et positivt IgM- og et positivt IgG-resultat.
Negative testresultater vises efter 10 minutter.

LÆS NU-tilstand
Testen skal udvikles i samtlige 10 minutter, INDEN den anbringes i Sofia 2.
Brugeren SKAL først anbringe testkassetten på bordpladen eller briksen i 10 minutter (uden for Sofia 2) og
manuelt time dette udviklingstrin. Derefter sætter brugeren testkassetten ind i Sofia 2. I LÆS NU-tilstanden vil
Sofia 2 scanne og vise testresultatet i løbet af 1 minut.
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Kør test

1. Indlæs om nødvendigt bruger-id med den indbyggede stregkodescanner, eller indtast data manuelt på
skærmtastaturet.
BEMÆRK: Hvis du ved en fejl kommer til at scanne den forkerte stregkode, vælger du feltet igen for at
fremhæve det igen. Derefter scannes igen med den korrekte stregkode, og den tidligere anvendte vil blive
overskrevet af den korrekte stregkode.

2. Indlæs om nødvendigt patient-id og bestillingsnr. hvis relevant, med den indbyggede stregkodescanner,
eller indtast data manuelt på skærmtastaturet.

3. Kontrollér, at den korrekte udviklingstilstand, GÅ VÆK eller LÆS NU, er valgt. Tryk på , og åbn skuffen på
Sofia 2.
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4. Sæt den klargjorte patienttestkassette i skuffen på Sofia 2, og luk skuffen forsigtigt.

5. Sofia 2 starter automatisk og viser sine fremskridt, som vist i eksemplet herunder. I GÅ VÆK-tilstanden vil
testresultaterne blive vist på skærmen i løbet af 3-10 minutter. I LÆS NU-tilstanden vil testresultaterne
blive vist på skærmen i løbet af 1 minut. Se afsnittet fortolkning af resultater.

Eksempel: På skærmen ses det, at testen i
GÅ VÆK-tilstand har 7 minutter og 34
sekunder tilbage.

TOLKNING AF RESULTATER

Når testen er færdig, vises resultaterne på skærmen på Sofia 2. Testlinjerne, der er fluorescerende, kan ikke
ses med det blotte øje.
Skærmen på Sofia 2 vil vise resultaterne for procedurekontrollerne som værende eller og vil give et
eller resultat for påvisning af IgM- og/eller IgG-antistoffer mod B. burgdorferi, B. afzelii og B. garinii. Hvis
procedurekontrollerne er , skal patientens prøve testes igen med en ny testkassette.

Positive resultater:

Denne skærm viser et gyldigt positivt resultat for
IgM-antistoffer mod B. burgdorferi, B. afzelii
og/eller B. garinii. Fortolkes som formodet akut
infektion af B.b., B.a. og/eller B.g. Test prøven med
IgM western blotting.
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Denne skærm viser et gyldigt positivt resultat for IgGantistoffer mod B. burgdorferi, B. afzelii og/eller
B. garinii. Fortolkes som formodet tidligere
eksponering for B.g., B.a. og/eller B.g. Test prøven
med IgG western blotting.

Denne skærm viser et gyldigt positivt resultat for
IgM- og IgG-antistoffer mod B. burgdorferi,
B. afzelii og/eller B. garinii. Fortolkes som
formodet nylig eksponering for B.g., B.a. og/eller
B.g. Test prøven med IgM og IgG western blotting.

Negative resultater:

Denne skærm viser et gyldigt negativt resultat for
antistoffer mod B. burgdorferi, B. afzelii og/eller
B. garinii. Fortolkes som formodet manglende
bevis på infektion med B.b., B.a. eller B.g.

Ugyldige resultater:

Denne skærm viser et ugyldigt resultat.
Hvis testen er ugyldig, skal der udføres en ny
test begyndende med Trin 1 og en ny
testkassette.
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BEGRÆNSNINGER

 Manglende overholdelse af testproceduren kan påvirke testens ydelse negativt og/eller ugyldiggøre
testresultatet.
 Falske positive resultater kan forekomme, hvis prøverne læses inden udviklingstiden på minimum 10 minutter.
 Metoder til detektion af antistoffer giver ikke definitive resultater, som kan anvendes til at fastslå eller
udelukke en diagnose med borreliose.
 Et negativt resultat i Sofia 2 Lyme+ FIA udelukker ikke muligheden for en infektion med B. burgdorferi,
B. afzelii og/eller B. garinii hos en patient.

YDELSESKARAKTERISTIKA
Metodesammenligning

Et blindet panel af serum- og plasmaprøver fra forsøgspersoner i Europa blev evalueret på et eksternt
laboratorium vha. Sofia 2 Lyme+ FIA og en komparator ELISA. Prøverne var indsamlet i Europa fra personer,
der var mistænkt for at have borreliose og/eller havde en høj risiko for borreliose på grund af deres
arbejdsområde. Alle positive resultater med enten Sofia 2 Lyme+ FIA eller komparator ELISA blev testet
yderligere og afklaret ved IgM og IgG western blotting. Negative resultater med Sofia 2 og ELISA blev ikke
testet yderligere. Resultaterne er opsummeret nedenfor i Tabel 1 og Tabel 2.
Tabel 1. Resultater for borreliose IgM fra Sofia 2 Lyme+ FIA sammenlignet med ELISA-afklaring
med western blotting
Borreliose IgM
Sofia 2 Lyme+

ELISA

ELISA & WB

I alt

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

19

69

60

88

Negativ

172

29

5

201

191

98

65

289

I alt

92,3 % (60/65)
95 % CI: 83,2 % til 96,7 %
90,1 % (172/191)
95 % CI: 85,0 % til 93,5 %

Sensitivitet
Specificitet

Tabel 2. Resultater for borreliose IgG fra Sofia 2 Lyme+ FIA sammenlignet med ELISA afklaring
med western blotting
Borreliose IgG
Sofia 2 Lyme+

ELISA & WB

I alt

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

9

86

81

95

Negativ

180

14

3

194

189

100

84

289

I alt

Sensitivitet
Specificitet

Sofia 2 Lyme+ FIA

ELISA

96,4 % (81/84)
95 % CI: 90,0 % til 98,8 %
95,2 % (180/189)
95 % CI: 91,2 % til 97,5 %
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Reproducerbarhed

Reproducerbarheden for Sofia 2 Lyme+ FIA blev evalueret internt af to operatører i fem separate dage. Hver
operatør testede en række af femten (15) kodede, kunstigt negative og moderat positive IgM- og IgG-prøver.
Resultaterne er opsummeret nedenfor i Tabel 3.
Tabel 3. Undersøgelse af Sofia 2 Lyme+ FIA reproducerbarhed ud fra overensstemmelse mellem dage
Dag

IgM-negativ

IgM lav positiv

IgG-negativ

IgG lav positiv

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

30/30

4

30/30

30/30

30/30

30/30

5

30/30

30/30

30/30

30/30

I alt

150/150

150/150

150/150

150/150

%
overensstemmelse
i alt

100 %

100 %

100 %

100 %

Stammeinklusivitet

Sofia 2 Lyme+ FIA blev testet med borrelioseprøver karakteriseret for antistoffer mod forskellige Borreliaantigenstammer, der er udbredte i Europa. Resultaterne af Sofia 2 Lyme+ FIA påviste, at analysen detekterer
prøver, der repræsenterer alle de udbredte Borrelia-stammer i Europa. Resultaterne er opsummeret nedenfor
i Tabel 4.
Tabel 4. Resultater af Sofia 2 Lyme+ FIA og western blotting med europæiske Borrelia-stammer
I alt

Sofia
positiv

Sofia
negativ

WB
positiv

WB
negativ

% positive sammenlignet
med referencemetode

B. Burgdorferi

5

5

0

5

0

100 %

B. afzelii

7

7

0

7

0

100 %

B. garinii

9

7

2

9

0

78 %

B. bavariensis

6

4

2

5

1

80 %

B. spielmanii

5

2

3

2

3

100 %

Stamme

Analyesgrænseværdi

En undersøgelse af analysegrænseværdier blev udført for at bestemme og bekræfte særskilte
analysegrænseværdier for Sofia 2 Lyme+ FIA. En grænseværdi blev fastlagt for borreliose IgG og en
grænseværdi blev fastlagt for borreliose IgM. Grænseværdierne blev fastlagt på et grundlag fra parti til parti.
Efter fastlæggelse af grænseværdierne blev resultaterne valideret som en del af de analytiske undersøgelser.

Forstyrrende substanser

Der blev udført en undersøgelse for at vurdere potentielt forstyrrende substanser med Sofia 2 Lyme+ FIA. De
testede substanser og koncentrationer er beskrevet i Tabel 5 nedenfor. Der blev ikke observeret interferens
eller krydsreaktivitet med Sofia 2 Lyme- FIA, når der blev testet med de anførte koncentrationer af
forstyrrende substanser.

Sofia 2 Lyme+ FIA

Side 12 af 15

Tabel 5. Forstyrrende substanser
Forstyrrende substanser
Bilirubin

Koncentration testet
15 mg/dl

Hæmoglobin (hæmolyseret)

10 g/dl

Triglycerider (lipider)

750 mg/dl

Human albumin

5 g/dl

Acetylsalicylsyre

3,62 mmol/l

Amoxicillin

206 µmol/l

Azithromycin

15,3 µmol/l

Ceftriaxon

1460 µmol/l

Cefuroxim axetil

1416 µmol/l

Doxycyclinhyclat

67,5 µmol/l

Erythromycin

81,6 µmol/l

Ibuprofen

2425 µmol/l

Minocyklin

10,33 µmol/l

Penicillin G (Benzylpenicillin)

33,67 µmol/l

Penicillin phenoxymethyl

14,27 µmol/l

Prednisolon

8,31 µmol/l

Tetracyklin

34 µmol/l

Krydsreaktivitet

Krydsreaktiviteten for Sofia 2 Lyme+ FIA blev evalueret med 15 prøvetyper med sygdomstilstand, der har
potentiale til at forstyrre analysen. Prøverne var karakteriseret og indhentet fra kommercielle leverandører og
omfattede ingen første eller anden tier testresultater for borreliose. Det samlede antal af hver prøvetype med
sygdomstilstand, samt antallet af positive observeret med Sofia 2 Lyme+ FIA er opsummeret i Tabel 6
nedenfor.
Tabel 6. Sofia 2 Lyme+ FIA krydsreaktivitet

9

IgM positive
resultater
0/9

IgG positive
resultater
1/9

CFS

10

0/10

1/10

Cytomegalovirus

10

1/10

0/10

EBV

10

3/10

0/10

Fibromyalgi

10

1/10

0/10

H. pylori

10

3/10

0/10

Influenza

10

0/10

0/10

Leptospirose

3

0/3

0/3

Lupus

10

3/10

0/10

Dissemineret sklerose

10

0/10

1/10

Parvo

10

1/10

0/10

Reumatoid faktor

10

0/10

1/10

Typer sygdomstilstand

antal prøver

Babesiose

Rickettsier

3

1/3

0/10

Syfilis

28

6/28

2/28

Rocky Mountain Spotted Fever

10

1/10

0/10
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ASSISTANCE

Hvis du har spørgsmål om dette produkt eller vil rapportere et problem med testsystemet, bedes du ringe til
Quidel teknisk support på 858.552.1100, mandag til fredag fra kl. 07.00 til 17.00 vestkysttid eller kontakte din
lokale leverandør eller technicalsupport@quidel.com.
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FOR BRUK MED SOFIA 2
Til diagnostisk bruk in vitro.

TILTENKT BRUK

Sofia 2 Lyme+ FIA benytter immunofluorescens for rask differensiell deteksjon av humane IgM- og IgGantistoffer mot Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, og Borrelia garinii fra serum- og plasmaprøver fra
pasienter man mistenker har B. burgdorferi-, B. afzelii- og/eller B. garinii-infeksjon. Den kvalitative testen er
beregnet for anvendelse som et hjelpemiddel i diagnose av Lyme-sykdom. Et negativt resultat utelukker ikke
infeksjon med B. burgdorferi, B. afzelli eller B. garinii. Alle positive resultater for IgM og/eller IgG skal testes
ytterligere av en tilsvarende andre lagvis Western blot-analyse. Testresultatene skal brukes sammen med
informasjon oppnådd fra pasientens kliniske evaluering og andre diagnostiske prosedyrer.

SAMMENDRAG OG FORKLARING

Lyme-sykdom (LD) er den mest vanlige flåttsykdommen i Nord-Amerika og Europa.¹ I USA forårsakes LD av
bakterien Borrelia burgdorferi, som overføres via bitt av en smittet flått med svarte ben.¹,² I tillegg til
B. burgdorferi, er B. afzelii og B. garinii de primære årsakene til LD i Europa.³
Pasienter som er smittet med B. burgdorferi, B. afzelii, og/eller B. garinii kan oppleve symptomer forbundet
med tre trinn: tidlig lokalisert sykdom, tidlig disseminert sykdom og sen vedvarende sykdom.1 Det mest
karakteristiske symptomet på tidlig lokalisert sykdom er opptredenen av erytemmigranter (EM) på huden, som
opptrer i opptil 80 % av tilfellene,1,4 EM kan også være ledsaget av influensalignende symptomer (hodepine,
magesmerte og tretthet) dager eller uker etter infeksjon.4 I det andre trinnet kan tidlig disseminert sykdom,
ubehandlede pasienter begynne å se nevrologiske og revmatologiske manifestasjoner, og mindre vanlig,
dermatologiske, kardiale eller oftalmologiske manifestasjoner. Disse symptomene opptrer generelt uker til
måneder etter infeksjon.1 Dersom sykdommen fortsetter å være ubehandlet, kan sen vedvarende sykdom også
følge måneder eller år senere.4 Ved sykdom på sent stadium kan pasienter se vedvarende progresjon av
manifestasjoner i leddene, hjertet, huden og nervesystemet.²
Tidlig deteksjon og behandling av LD kan bidra til å løse symptomer og forhindre progresjon av sykdommen.1
Den primære måten å identifisere B. burgdorferi, B. afzelii, og B. garinii-infeksjon på er ved å detektere
kroppens IgM- og IgG-antistoffrespons ved hjelp av immunoanalyse.4 Deteksjon av IgM-antistoffer mot
B. burgdorferi, B. afzelii, og B. garinii er generelt mest vesentlig i de tidligere stadiene av sykdommen.
I motsetning til dette har deteksjon av IG-antistoffer vist seg å være signifikant over lengre perioder, ettersom
antistoffene kan kunne detekteres flere år etter infeksjon.

TESTPRINSIPPET

Sofia 2 Lyme+ FIA er en immunoscensbasert, lateral strømningsanalyse for deteksjon av IgM- og/eller IgGantistoffer mot Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, og Borrelia garinii i pasientprøver. Reagenser for analysen
er klare for bruk og medfølger i settet.
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Analysen bruker et toveisrettet teststrimmelformat for å detektere både IgM- og IgG-antistoffer mot
B. burgdorferi, B. afzelii og B. garinii. En side av teststrimmelen detekterer IgM-antistoffer mot B. burgdorferi,
B. afzelii og B. garinii og den andre siden av teststrimmelen detekterer IgG-antistoffer mot B. burgdorferi,
B. afzelii, og B. garinii.
For å utføre gesten tilsettes pasientprøven (30 µl serum/plasma) en forhåndsfylt reagenskolbe. 100 µl av den
fortynnede prøven dispenseres deretter inn i den runde prøvebrønnen lokalisert nær sentrum av
testkassetten. Testkassetten lastes inn i Sofia 2 for en automatisk definert utviklingstid (WALK AWAY-modus)
eller preinkuberes på bordplaten før lasting i Sofia 2 (READ NOW-modus). Sofia 2 skanner teststrimmelen,
analyserer det fluorescerende signalet og viser deretter to (2) testresultater: IgM ( , , eller ) og IgG ( ,
eller ).

REAGENSER OG PRØVETAKINGSUTSTYR SOM FØLGER MED
25-Testsett:
 Individuelt emballerte testkassetter (25): Borrelia burgdorferi-, Borrelia afzelii-, og Borrelia gariniiantigener og antihumant IgM/IgG
 Reagenskolber, fylt med 0,3 ml reagensløsning (25)
 En (1) kolbe positiv kontroll: Borrelia IgM- og IgG- positivt plasma fortynnet 1:10 i 1xPBS med mikrosid
 En (1) kolbe negativ kontroll: B. burgdorferi, Borrelia afzelii og Borrelia garinii negativt serum fortynnet
1:10 i 1 x PBS med mikrosid
 Pakningsvedlegg (1)
 Hurtigreferanseinstrukser (1)
 KK-kort (plassert på settboksen)

NØDVENDIG UTSTYR SOM IKKE FØLGER MED I SETTET







Sofia 2
Kalibreringskassett (følger med Sofia 2)
Tidtaker eller klokke for bruk i READ NOW-modus
Kalibrert mikropipette – for måling av 30 µl og 100 µl volumer
Blodprøverør

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

 Til diagnostisk bruk in vitro.
 Bruk ikke innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken.
 Ta relevante forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og kassering av pasientprøver og brukt
settinnhold.5
 Det anbefales å bruke nitril- eller latekshansker (eller tilsvarende) ved håndtering av pasientprøver.5
 Ikke bruk den brukte testkassetten eller reagenskolben om igjen.
 Brukeren skal ikke åpne folieposen til testkassetten og eksponere den for omgivelsene før testkassetten er
klar for umiddelbar bruk.
 Kasser og ikke bruk testkassetter eller utstyr som er ødelagt.
 For å få nøyaktige resultater, må du følge instruksjonene i pakningsvedlegget.
 Kalibreringskassetten må oppbevares forseglet i den medfølgende folieoppbevaringsposen mellom hver bruk.
 Utilstrekkelig eller upassende prøvetaking, oppbevaring og transport kan gi falske testresultater.
 Prøvetakings- og håndteringsprosedyrer krever spesifikk opplæring og veiledning.
 Ikke skriv på strekkoden eller på testkassetten. Denne brukes av Sofia 2 for å identifisere hvilken test som
kjøres og for å identifisere den individuelle testkassetten for å hindre en andre avlesning av testkassetten
med samme Sofia 2.
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 Ettersom deteksjonsreagensen er en fluorescerende forbindelse, vil det ikke danne seg noen synlige
resultater. Sofia 2 må brukes til å fortolke resultater.
 Testing skal utføres i et område med god ventilasjon.
 Kasser beholdere og ubrukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale forskrifter.
 Bruk hensiktsmessige verneklær, hansker og øye-/ansiktsbeskyttelse ved håndtering av 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 HMS-databladet (SDS) på quidel.com.

OPPBEVARING OG STABILITET AV SETT

Lagre settet ved romtemperatur, 15 °C til 30 °C, unna direkte sollys. Settinnholdet er stabilt frem til
utløpsdatoen som er trykt på den ytre boksen. Skal ikke fryses.

KVALITETSKONTROLL

Det er tre typer kvalitetskontroll for Sofia 2 og testkassetten: Kalibreringssjekkprosedyre, innebygde
prosedyremessige kontrollfunksjoner og eksterne kontroller for Sofia 2.

Sofia 2-kalibreringssjekkprosedyre
Merknad: Dette er en “kalibreringssjekk”-prosedyre.
En kalibreringssjekkprosedyre skal utføres hver 30. dag. Sofia 2 kan innstilles for å minne brukeren på å fullføre
kalibreringssjekkprosedyren.
Kalibreringssjekken er en påkrevd funksjon som sjekker Sofia 2-optikk- og beregningssystemer ved hjelp av en
spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten følger med Sofia 2. Les Sofia 2-brukerhåndboken for
informasjon angående kalibreringssjekkprosedyren.
Viktig: Sørg for at kalibreringskassetten lagres i den medfølgende oppbevaringsposen mellom bruk for å
beskytte mot lyseksponering.
1. For å sjekke kalibreringen av Sofia 2, velg “kjør kalibrering” fra hovedmenyen.
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2. Følg ledeteksten og sett kalibreringskassetten inn i Sofia 2 og lukk skuffen. Sofia 2 utfører
kalibreringskontrollen automatisk innen ett minutt uten at brukeren trenger å gjøre noe.

Sofia 2 angir når kalibreringssjekken er ferdig,

eller

. Velg

for å gå tilbake til Kjør test-skjermen.

MERK: Hvis kalibreringssjekken ikke består, si fra til veilederen på stedet eller ta kontakt med Quidels tekniske
brukerstøtte for assistanse fra mandag til fredag fra 7:00 til 17:00 Pacific Time på 858.552.1100 (utenfor USA);
faks: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundeservice); technicalsupport@quidel.com (teknisk
brukerstøtte); eller ta kontakt med din lokale leverandør.

Innebygde prosedyrekontroller
Sofia 2 Lyme+ FIA har en innebygget prosedyrekontrollfunksjon. Hver gang en test kjøres, skannes
prosedyrekontrollområdet av Sofia 2 og resultatet vises på 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 blir automatisk
logget i Sofia 2 for hvert testresultat.
Et resultat oppnådd fra prosedyrekontrollen demonstrerer at testen strømmet riktig og at den funksjonelle
integriteten til testkassetten ble opprettholdt. Prosedyrekontrollen tolkes av Sofia 2 etter at testkassetten
har utviklet seg i 10 minutter. Dersom testen ikke strømmer ordentlig, vil Sofia 2 indikere at resultatet er .
Dersom dette skjer, gå gjennom prosedyren og gjenta testen med en ny pasientprøve og en ny testkassett.

For eksempel: Denne skjermen viser et
ugyldig resultat.

Ekstern kvalitetskontroll
Eksterne kontroller brukes til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren fungerer på riktig måte.
Quidel anbefaler at positive og negative eksterne kontroller kjøres:
 én gang for hver ny ikke opplært operatør
 én gang for hver ny settforsendelse, forutsatt at hvert parti som mottas i forsendelsen blir testet
 ut fra hva som anses ytterligere nødvendig av dine interne kvalitetskontrollprosedyrer, og i henhold til
lokale, statlige og føderale forskrifter eller akkrediteringskrav.
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For å teste eksterne kontroller, følg instruksjonene nedenfor.

Testprosedyre for ekstern kvalitetskontroll
1. Fra Hovedmenyen, velg Kjør QC.

2. Følg oppfordringen på skjermen, skann QC-kortet (lokalisert på analysesettboksen).
3. Sofia 2 oppfordrer brukeren til å velge ønsket modus (WALK AWAY eller READ NOW) og deretter kjøre de
eksterne kontrollene. Man finner en full beskrivelse av hver modus på side 7 i dette pakningsvedlegget.
4. Bruk følgende prosedyre til å teste hver av kontrolløsningene. Den positive kontrollen må kjøres først,
etterfulgt av den negative kontrollen.
a. Preparer en kassett for positiv kontroll ved å tilsette 2 dråper av den
positive kontrolløsningen (rød hette) den runde
testkassettprøvebrønnen. Følg deretter instruksjonene på skjermen til
Sofia 2 for å utvikle og analysere kassetten for den positive kontrollen.

2x

b. Preparer en kassett for negativ kontroll ved å tilsette 2 dråper av den negative kontrolløsningen (blå
hette) den runde testkassettprøvebrønnen. Følg deretter instruksjonene på skjermen til Sofia 2 for å
utvikle og analysere kassetten for den negative kontrollen.
5. Etter at både de positive og negative kontrollene er kjørt, vil resultatene vises som

eller

.

Ikke utfør pasienttester eller rapporter pasienttestresultater hvis ett av QC-testresultatene er . Dersom
kontrollen er , start testen på nytt med trinn 1 og en ny testkassett eller ta kontakt med Quidels tekniske
brukerstøtte før du tester pasientprøver.
Dersom både de positive og negative kontrollene feiler, gjenta testen med nye positive og negative kontroller
en andre gang. Hvis bare en enkelt kontroll feiler, har brukeren valget om å gjenta både de positive og negative
kontrollene ELLER å bare gjenta kontrollen som feilet. Brukeren kan velge
på Sofia 2-skjermen for å hoppe
over kontrolltesten som ble bestått tidligere. QC-resultatene viser en overhoppet kontrolltest som .
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Ekstra eksterne kontroller kan fås separat ved å kontakte Quidels kundeservice på 858.552.100 (utenfor USA)
eller din lokale distributør.

PRØVETAKING OG LAGRING
Serum eller plasma
Ta prøver av og behandle serum eller plasma etter standard prosedyrer. Prøver kan lagres avkjølt (2 °C til 8 °C)
i opptil 48 timer, ved romtemperatur (15 °C til 30 °C) i opptil 8 timer, og frosset (–20 °C) i opptil 2 fryse/tinesykluser. Sørg for at prøven har romtemperatur før du bruker den i testen, og for prøver som er blitt
avkjølt eller fryst tidligere, bland godt ved fullstendig å tine og invertere røret 10 ganger.
De følgende blodprøverørene kan brukes:
 Serumseparatorrør (RØDT)
 Serumseparatorrør (TIGER-stripet)
 Litiumheparin
 Natriumheparin
Merknad: EDTA er IKKE kompatibel.

TESTPROSEDYRE
Forholdsregler

IKKE åpne folieposen som inneholder testkassetten før den er klar for å teste prøven. Plasser testkassetten på
en ren og jevn overflate.
Alle prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen.
Sjekk utløpsdatoen på hver enkelt testpakke eller på den utvendige boksen før bruk. Ikke bruk tester etter
utløpsdatoen på etiketten.
1. Bekreft at Sofia 2 er innstilt på ønsket modus: WALK AWAY eller READ
NOW. Se “Bruk Sofia 2”-delen for mer informasjon.

2. Fyll en kalibrert mikropipette med 30 μl av pasientserumet/plasmaprøven.

3. Legg pasientprøven i reagenskolben og bland forsiktig.
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4. Fyll en kalibrert mikropipette med 100 µl fortynnet prøve fra
reagenskolben.

5. Dispenser innholdet i mikropipetten i den runde testkassettprøvebrønnen.

6. Fortsett til neste del, "Bruk av Sofia 2," for å fullføre testen.

BRUK AV SOFIA 2
WALK AWAY / READ NOW-moduser
Se Sofia 2-brukermanualen for driftsinstruksjoner.
Sofia 2 kan stilles inn på to forskjellige moduser (WALK AWAY og READ NOW). Prosedyrene for hver modus er
beskrevet nedenfor.

Walk Away-modus (Automatisk tidsstyrt fremstilling)
I WALK AWAY-modus, setter brukeren umiddelbart testkassetten inn i Sofia 2. Sofia 2 skanner testkassetten
periodisk under testutviklingstiden. Positive testresultater vil bli vist i løpet av 3 og 10 minutter. Sofia 2 vil bare
vise et positivt resultat før det er gått 10 minutter dersom den detekterer både et positivt IgM- og IgG-resultat.
Negative testresultater vil bli vist i løpet av 10 minutter.

READ NOW-modus
La testen få utvikle seg i 10 minutter FØR du plasserer den inn i Sofia 2.
Brukeren MÅ først plassere testkassetten på benken eller bordplaten i 10 minutter (utenfor Sofia 2) og ta tiden
manuelt i dette utviklingstrinnet. Deretter setter brukeren testkassetten inn i Sofia 2. Sofia 2 skanner og viser
testresultatet innen 1 minutt i READ NOW-modus.
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Kjør test

1. Om nødvendig skriv inn bruker-ID-en ved hjelp av strekkodeskanneren, eller skriv inn dataene manuelt
med tastaturet på skjermen.
MERK: Hvis du feilaktig skanner feil strekkode, velger du feltet igjen for å markere det på nytt. Skann
deretter på nytt ved hjelp av den riktige strekkoden, så blir den forrige strekkoden overskrevet med den
riktige strekkoden.

2. Om nødvendig, skriv inn pasient-ID-en og ordrenummeret ved hjelp av strekkodeskanneren eller skriv inn
dataene manuelt med tastaturet på skjermen.

3. Bekreft at den riktige utviklingsmodusen, WALK AWAY og READ NOW, er valgt. Trykk på
på Sofia 2.
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4. Sett den tilberedte pasienttestkassetten inn i skuffen i Sofia 2 og lukk skuffen forsiktig.

5. Sofia 2 vil starte automatisk og vise fremgangen vist i eksempelet nedenfor. I WALK AWAY-modus, vises
testresultatene på skjermen innen 3–10 minutter. I READ NOW-modus, vises testresultatene på skjermen
innen 1 minutt. Se delen Tolkning av resultater.

For eksempel: Denne skjermen viser at
det gjenstår 7 minutter og 34 sekunder
av testen i WALK AWAY-modus.

TOLKNING AV RESULTATER

Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia 2-skjermen. Man kan ikke se testlinjer, som er fluorescerende,
med det blotte øyet.
Sofia 2-skjermen viser resultater for prosedyrekontrollene som eller og gir et eller -resultat for
deteksjon av IgM- og/eller IgG-antistoffer mot B. burgdorferi, B. afzelii og B. garinii. Hvis prosedyrekontrollene
er , testes pasientens prøve på nytt med en ny testkassett.

Positive resultater:

Skjermen viser et gyldig positivt resultat for IgMantistoffer mot B. burgdorferi, B. afzelii, og/eller
B. garinii. Tolket for å være presumptiv for en
akutt infeksjon for B.b., B.a. og/eller B.g.
Testprøven med IgM Western blott.
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Skjermen viser et gyldig positivt resultat for IgGantistoffer mot B. burgdorferi, B. afzelii, og/eller B.
garinii. Tolket for å være presumptiv for en tidligere
eksponering mot B.b., B.a. og/eller B.g. Testprøven
med IgG Western blott.

Skjermen viser et gyldig positivt resultat for IgMog IgG-antistoffer mot B. burgdorferi, B. afzelii
og/eller B. garinii. Tolket for å være presumptiv for
en tidligere eksponering mot B.b., B.a. og/eller B.g.
Test prøven med IgM og IgG Western blott.

Negative resultater:

Skjermen viser et gyldig negativt resultat for
antistoffer mot B. burgdorferi, B. afzelii, og/eller
B. garinii. Tolket for å være presumptiv for ingen
bevis på B.b.-, B.a.- eller B.g.-infeksjon.

Ugyldige resultater:

Denne skjermen viser et ugyldig resultat.
Hvis testen er ugyldig, skal det utføres en ny
test som starter med trinn 1 og en ny
testkassett.
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BEGRENSNINGER

 Hvis man unnlater å følge testprosedyren, kan dette påvirke testytelsen og/eller ugyldiggjøre
testresultatet.
 Falske positive resultater kan forekomme dersom prøvene leses før utviklingstiden på 10 minutter er gått.
 Antistoffdeteksjonsmetoder tilveiebringer ikke definitive resultater for å kunne fastslå eller utelukke en
diagnose på Lyme-sykdom.
 Et negativt resultat i Sofia 2 Lyme+ FIA utelukker ikke muligheten for B. burgdorferi-, B. afzelii-, og/eller
B. garinii-infeksjon hos en pasient.

Ytelseskarakteristika
Metodesammenligning

Et blindet panel av serum- og plasmaprøver fra individer i Europa ble evaluert ved ett eksternt sted med Sofia
2 Lyme+ FIA og en ELISA-sammenligner. Prøvene ble tatt i Europa fra individer man mistenkte kunne ha Lymesykdom og/eller hadde høy risiko for Lyme-sykdom som følge av arbeidsfeltet deres. Alle positive resultater
med enten Sofia 2 Lyme+ FIA eller ELISA-sammenligneren ble ytterligere testet og løst med IgM- og IgG
Western blott. Negative resultater med Sofia 2 og ELISA ble ikke testet ytterligere. Resultatene er oppsummert
nedenfor i Tabell 1 og Tabell 2.
Tabell 1. Lyme IgM-resultater av Sofia 2 Lyme+ FIA sammenlignet med ELISA med Western Blott-oppløsning
ELISA

Lyme IgM
Sofia 2 Lyme+

ELISA & WB

Totalt

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

19

69

60

88

Negativ

172

29

5

201

191

98

65

289

Totalt

92,3 % (60/65)
95 % KI: 83,2 % til 96,7 %
90,1 % (172/191)
95 % KI: 85,0 % til 93,5 %

Sensitivitet
Spesifisitet

Tabell 2. Lyme IgG-resultater av Sofia 2 Lyme+ FIA sammenlignet med ELISA med Western blott-løsning
ELISA

Lyme IgG
Sofia 2 Lyme+

Totalt

Negativ

Positiv

Positiv

Positiv

9

86

81

95

Negativ

180

14

3

194

189

100

84

289

Totalt

Sensitivitet
Spesifisitet

Sofia 2 Lyme+ FIA

ELISA & WB

96,4 % (81/84)
95 % KI: 90,0 % til 98,8 %
95,2 % (180/189)
95 % KI: 91,2 % til 97,5 %
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Reproduserbarhet

Reproduserbarheten av Sofia 2 Lyme+ FIA ble evaluert internt av to operatører over fem adskilte dager. Hver
operatør testet en serie på femten (15) kodede, konstruerte negative og moderat positive IgM- og IgG-prøver.
Resultatene er oppsummert nedenfor i Tabell 3.
Tabell 3. Sofia 2 Lyme+ FIA reproduserbarhetsstudie over ikke etterfølgende dager
Dag

IgM negativ

IgM svakt positiv

IgG negativ

IgG svakt positiv

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

30/30

4

30/30

30/30

30/30

30/30

5

30/30

30/30

30/30

30/30

Totalt

150/150

150/150

150/150

150/150

% totalt samsvar

100 %

100 %

100 %

100 %

Stammeinklusivitet

Sofia 2 Lyme+FIA ble testet med Lyme-prøver karakterisert for antistoffer mot forskjellige Borreliaantigenstammer som er vanlige i Europa. Resultatene av Sofia 2 Lyme+ FIA viser at analysen detekterer prøver
som representerer hver av de sirkulerende stammene av Borrelia i Europa. Resultatene er oppsummert
nedenfor i Tabell 4.
Tabell 4. Sofia 2 Lyme+ FIA og Western Blott-resultater med europeiske stammer av Borrelia
Totalt

Sofia
positiv

Sofia
negativ

WBpositiv

WBnegativ

% positiv sammenlignet
med referansemetoden

B. Burgdorferi

5

5

0

5

0

100 %

B. afzelii

7

7

0

7

0

100 %

B. garinii

9

7

2

9

0

78 %

B. bavariensis

6

4

2

5

1

80 %

B. spielmanii

5

2

3

2

3

100 %

Stamme

Analyseavskjæring

En analyseavskjæringsstudie ble utført for å bestemme og bekrefte de separate analyseavskjæringsgrensene
for Sofia 2 Lyme+ FIA. Det ble fastslått en avskjæringsgrense for Lyme IgG og for Lyme IgM.
Avskjæringsgrensene ble fastslått på et lott til lott-grunnlag. Etter avskjæringene ble fastslått, ble verdiene
validert som del av analysestudiene.

Forstyrrende stoffer

En studie ble utført for å vurdere stoffer som potensielt kunne forstyrre resultat fra Sofia 2 Lyme+ FIA. Stoffene
og konsentrasjonene som ble testet er beskrevet i Tabell 5 nedenfor. Det ble ikke observert noen forstyrrelse
eller kryssreaktivitet med Sofia 2 Lyme+ FIA ved testing av de oppførte forstyrrende stoffkonsentrasjonene.
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Tabell 5. Forstyrrende stoffer
Forstyrrende stoff
Bilirubin

Testet konsentrasjon
15 mg/dl

Hemoglobin (hemolysert)

10 g/dl

Triglyserider (lipider)

750 mg/dl

Humant albumin

5 g/dl

Acetylsalisylsyre

3,62 mmol/l

Amoksicillin

206 µmol/l

Azitromycin

15,3 µmol/l

Ceftriakson

1460 µmol/l

Cefuroxime Axetil

1416 µmol/l

Doksysyklinhyklat

67,5 µmol/l

Erytromycin

81,6 µmol/l

Ibuprofen

2425 µmol/l

Minosyklin

10,33 µmol/l

Penicillin G (Benzylpenicillin)

33,67 µmol/l

Penicillin Fenoksymetyl

14,27 µmol/l

Prednisolon

8,31 µmol/l

Tetrasyklin

34 µmol/l

Kryssreaktivitet

Kryssreaktiviteten av Sofia 2 Lyme+ FIA ble evaluert med 15 sykdomstilstandsprøvetyper som har potensiale til
å forstyrre analysen. Prøvene ble karakterisert og oppnådd fra kommersielle leverandører og inkluderte ikke
noen Lyme-testresultater fra første eller andre lag. Det totale antallet av hver sykdomstilstandprøvetype, samt
antallet positive resultater som ble observert med Sofia 2 Lyme+ FIA er oppsummert i Tabell 6 nedenfor.
Tabell 6. Sofia 2 Lyme+ FIA-kryssreaktivitet

9

IgM positive
resultater
0/9

IgG positive
resultater
1/9

CFS

10

0/10

1/10

Cytomegalovirus

10

1/10

0/10

EBV

10

3/10

0/10

Fibromyalgi

10

1/10

0/10

H. pylori

10

3/10

0/10

Influensa

10

0/10

0/10

Leptospirosis

3

0/3

0/3

Lupus

10

3/10

0/10

Multippel sklerose

10

0/10

1/10

Parvo

10

1/10

0/10

Revmatoid faktor

10

0/10

1/10

Sykdomstilstandstyper

# av prøver

Babesiose

Rickettsia

3

1/3

0/10

Syfilis

28

6/28

2/28

Rocky Mountain Spotted Fever

10

1/10

0/10
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ASSISTANSE

Hvis du har spørsmål angående bruken av dette produktet eller dersom du vil rapportere et problem med et
testsystem, kan du ringe Quidels tekniske brukerstøtte på nummer 858.552.1100, fra mandag til fredag, fra
07.00 til 17.00, Pacific Standard Time, eller ta kontakt med din lokale distributør eller
technicalsupport@quidel.com.
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VOOR GEBRUIK MET DE SOFIA 2
Voor diagnostisch in vitro gebruik.

BEOOGD GEBRUIK

De Sofia 2 Lyme+ FIA gebruikt immunofluorescentie voor de snelle differentiële detectie van humane IgMen IgG-antilichamen tegen Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii en Borrelia garinii in serum- en
plasmamonsters van patiënten van wie wordt vermoed dat ze zijn geïnfecteerd met B. burgdorferi, B. afzelii
en/of B. garinii. Deze kwalitatieve test is bedoeld voor gebruik als hulpmiddel bij de diagnose van lymeziekte.
Een negatief resultaat sluit een infectie met B. burgdorferi, B. afzelii of B. garinii niet uit. Alle positieve
resultaten voor IgM en/of IgG moeten nader worden getest met een secundaire, overeenkomstige
westernblottest. De testresultaten moeten worden gebruikt in samenhang met informatie uit de klinische
beoordeling van de patiënt en met andere diagnostische procedures.

SAMENVATTING EN UITLEG

Lymeziekte (ziekte van Lyme, LD) is de vaakst voorkomende door teken overgebrachte ziekte in NoordAmerika en Europa.¹ In de Verenigde Staten wordt LD veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, die
wordt overgedragen door de beet van een geïnfecteerde zwartpotige teek.¹,² Naast B. burgdorferi zijn B. afzelii
en B. garinii de belangrijkste oorzaken van LD in Europa.³
Patiënten die zijn geïnfecteerd met B. burgdorferi, B. afzelii en/of B. garinii kunnen symptomen hebben die
verband houden met drie stadia: vroege gelokaliseerde ziekte, vroege gedissemineerde ziekte en late
persisterende ziekte.1 Het meest kenmerkende symptoom van vroeg gelokaliseerde ziekte is de verschijning
van erythema migrans (EM) op de huid, die in tot 80% van de gevallen verschijnt.1,4 EM kan dagen of weken na
de infectie ook vergezeld zijn van griepachtige symptomen (hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid).4 In het
tweede stadium, vroege gedissemineerde ziekte, kunnen bij niet-behandelde patiënten neurologische en
reumatologische manifestaties worden waargenomen, en minder vaak, dermatologische, cardiale of
oftalmologische manifestaties. Deze symptomen verschijnen gewoonlijk weken tot maanden na de infectie.1
Als de ziekte nog steeds niet wordt behandeld, kan maanden of jaren later ook late persisterende ziekte
optreden.4 Bij ziekte in een laat stadium kunnen patiënten doorgaande progressie zien van de manifestaties in
de gewrichten, het hart, de huid en het zenuwstelsel.²
Door vroege detectie en behandeling van LD kunnen de symptomen worden aangepakt en kan
ziekteprogressie worden voorkomen.1 De primaire manier om een infectie met B. burgdorferi, B. afzelii en
B. garinii te identificeren, is via detectie van de IgM- en IgG-antilichaamrespons van het lichaam met behulp
van een immunoassay.4 Detectie van IgM-antilichamen tegen B. burgdorferi, B. afzelii en B. garinii is meestal
het meest significant in de vroegere stadia van de ziekte. Omgekeerd is aangetoond dat de detectie van IgGantilichamen gedurende langere periodes significant is, aangezien de antilichamen nog jaren na infectie
kunnen worden gedetecteerd.
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PRINCIPE VAN DE TEST

De Sofia 2 Lyme+ FIA is een op immunofluorescentie gebaseerde, laterale-flow-assay voor de detectie van IgMen/of IgG-antilichamen tegen Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii en Borrelia garinii in patiëntmonsters. De
reagentia voor de assay zijn gereed voor gebruik en worden meegeleverd in de kit.
In de assay wordt gebruik gemaakt van een bidirectioneel teststrookje voor de detectie van IgM- en IgGantilichamen tegen B. burgdorferi, B. afzelii en B. garinii. De ene kant van het teststrookje detecteert IgMantilichamen tegen B. burgdorferi, B. afzelii en B. garinii en de andere kant van het teststrookje detecteert IgGantilichamen tegen B. burgdorferi, B. afzelii en B. garinii.
Om de test uit te voeren, wordt het patiëntmonster (30 µl serum/plasma) toegevoegd aan een vooraf gevuld
flesje met reagens. 100 µl van het verdunde monster wordt vervolgens gedruppeld in de ronde monsterholte
die zich ongeveer in het midden van de testcassette bevindt. De testcassette wordt in de Sofia 2 geplaatst
gedurende een automatisch vastgestelde ontwikkelingstijd (LATER AFLEZEN-modus) of gepreïncubeerd op het
werkblad voordat de cassette in de Sofia 2 wordt geladen (NU AFLEZEN-modus). Sofia 2 scant het teststrookje,
analyseert het fluorescerentiesignaal en geeft vervolgens twee (2) testresultaten weer: IgM ( , of ) en
IgG ( , of ).

MEEGELEVERDE REAGENTIA EN MATERIALEN
Kit met 25 tests:
 Afzonderlijk verpakte testcassettes (25): Antigenen tegen Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii en Borrelia
garinii en anti-humaan IgM/IgG
 Flesjes, gevuld met 0,3 ml reagensoplossing (25)
 Eén (1) flesje met positieve controle: Borrelia IgM- en IgG-positief plasma 1:10 verdund in 1xPBS met
microcide
 Eén (1) flesje met negatieve controle: B. burgdorferi-, Borrelia afzelii- en Borrelia garinii-negatief serum
1:10 verdund in 1xPBS met microcide
 Bijsluiter (1)
 Beknopte instructies (1)
 Kwaliteitscontrolekaart (op kitdoos)

BENODIGDE, NIET IN DE KIT MEEGELEVERDE MATERIALEN







Sofia 2
Kalibratiecassette (geleverd bij Sofia 2)
Timer of horloge voor gebruik in modus NU AFLEZEN
Gekalibreerde micropipet – om volumes van 30 µL en 100 µL te meten
Bloedafnamebuisjes

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

 Voor diagnostisch in vitro gebruik.
 Gebruik de kitinhoud niet na de uiterste gebruiksdatum die op de buitenkant van de doos staat gedrukt.
 Gebruik gepaste voorzorgsmaatregelen bij de afname, hantering, opslag en afvoer van patiëntmonsters en
de gebruikte kitinhoud.5
 Het wordt geadviseerd om nitril, latex (of equivalente) handschoenen te gebruiken bij het hanteren van
patiëntmonsters.5
 Gebruik de gebruikte testcassette of het flesje met reagens niet opnieuw.
 Open nooit de foliezak van de testcassette, waardoor hij aan de omgeving zou worden blootgesteld, totdat
de testcassette klaar is voor direct gebruik.
 Werp beschadigde testcassettes of materialen weg en gebruik ze niet.
Sofia 2 Lyme+ FIA
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 Voor het verkrijgen van nauwkeurige resultaten moeten de aanwijzingen in de bijsluiter worden
opgevolgd.
 Bewaar de kalibratiecassette ingesloten in de meegeleverde opslagfoliezak wanneer ze niet wordt
gebruikt.
 Verkeerd afnemen, opslaan en transporteren van monsters kan foutieve testresultaten veroorzaken.
 Voor de procedures voor het afnemen en hanteren van monsters is specifieke training en begeleiding
vereist.
 Schrijf niet op de streepjescode van de testcassette. Deze wordt gebruikt door Sofia 2 om te identificeren
welk testtype wordt uitgevoerd en om de afzonderlijke testcassette te identificeren om te voorkomen dat
de testcassette een tweede keer wordt gelezen door dezelfde Sofia 2.
 Omdat het detectiereagens een fluorescerende stof is, verschijnt er geen zichtbaar resultaat. Voor
interpretatie van het resultaat moet de Sofia 2 worden gebruikt.
 De tests moeten worden uitgevoerd in een ruimte met voldoende ventilatie.
 Voer lege verpakkingen en ongebruikte inhoud af in overeenstemming met de nationale, regionale en
lokale reglementaire voorschriften.
 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren van
de inhoud uit deze kit.
 De handen na gebruik grondig wassen.
 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de
onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad (VIB) op quidel.com.

OPSLAG EN STABILITEIT VAN DE KIT

Bewaar de kit bij kamertemperatuur, 15 °C tot 30 °C (59 °F tot 86 °F), uit de buurt van direct zonlicht. De
inhoud van de kit is stabiel tot de uiterste gebruiksdatum die op de buitenste doos staat. Niet in de vriezer
bewaren.

KWALITEITSCONTROLE

Er zijn drie soorten kwaliteitscontroles voor de Sofia 2 en de testcassette: de procedure voor
kalibratiecontrole, de ingebouwde procedurele controlefuncties en de externe controles van de Sofia 2.

Sofia 2-kalibratiecontroleprocedure
NB: Dit is een kalibratiecontroleprocedure.
De kalibratiecontrole moet om de 30 dagen worden uitgevoerd. U kunt op de Sofia 2 instellen dat u eraan
wordt herinnerd om de kalibratiecontrole uit te voeren.
De kalibratiecontrole is een vereiste functie waarmee de optische en berekeningssystemen van de Sofia 2 met
een specifieke kalibratiecassette worden gecontroleerd. Deze kalibratiecassette wordt bij de Sofia 2
meegeleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor meer informatie over de procedure
voor de kalibratiecontrole.
Belangrijk: De kalibratiecassette moet, wanneer ze niet wordt gebruikt, in de meegeleverde opslagzak worden
bewaard om te voorkomen dat ze aan licht wordt blootgesteld.
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1. Om de kalibratie van de Sofia 2 te controleren, selecteert u “Kalibratie uitvoeren” in het hoofdmenu.

2. Volg de aanwijzingen op het scherm, plaats de kalibratiecassette in de Sofia 2 en sluit de lade. De
kalibratiecontrole wordt automatisch binnen één minuut door de Sofia 2 uitgevoerd, zonder dat u
verder iets hoeft te doen.

Wanneer de kalibratiecontrole is voltooid, wordt op de Sofia 2
keren naar het scherm Test uitvoeren.

of

aangegeven. Selecteer

om terug te

OPMERKING: Als de kalibratiecontrole niet lukt, meldt u dat bij de supervisor op uw locatie of neemt u contact
op met de technische ondersteuning van Quidel: maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 17:00 uur PST-zone op +1
858.552.1100 (buiten de VS); fax: +1 858.455.4960; customerservice@quidel.com (klantenservice);
technicalsupport@quidel.com (technische ondersteuning); of neem contact op met uw plaatselijke
distributeur.

Ingebouwde procedurele controles
De Sofia 2 Lyme+ FIA bevat een ingebouwde functie voor procedurele controle. Telkens wanneer een test
wordt uitgevoerd, wordt het procedurele controlegebied door de Sofia 2 gescand en wordt het resultaat op
het scherm van de Sofia 2 weergegeven.
De aanbeveling van de fabrikant voor dagelijkse controle is het vastleggen van de resultaten van deze
ingebouwde procedurele controles voor het eerste monster dat elke dag wordt getest. Deze documentatie
wordt voor elk testresultaat automatisch in de Sofia 2 vastgelegd.
Een resultaat van de procedurele controle geeft aan dat de test goed is doorgestroomd en dat de
functionaliteit van de testcassette bewaard is gebleven. De procedurele controle wordt door de Sofia 2
beoordeeld nadat de testcassette 10 minuten is ontwikkeld. Als de test niet goed doorstroomt, wordt door
de Sofia 2 aangegeven dat het resultaat ongeldig is . Als dit het geval is, beoordeelt u de procedure en
herhaalt u de test met een nieuw monster van de patiënt en een nieuwe testcassette.
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Bijvoorbeeld: Hier wordt een ongeldig
resultaat weergegeven.

Externe kwaliteitscontrole
Externe controles worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia goed zijn en de assayprocedure goed is
uitgevoerd.
Door Quidel wordt aanbevolen positieve en negatieve externe controles uit te voeren:
 één keer voor elke nieuwe, ongetrainde operator,
 één keer voor elke nieuwe levering van kits, op voorwaarde dat elke partij in de levering wordt getest,
 voor zover nodig geacht voor uw interne kwaliteitscontrole en overeenkomstig plaatselijke, landelijke
en internationale wet- en regelgeving en accreditatievereisten.
Volg onderstaande instructies op om de externe controles te testen.

Testprocedure externe kwaliteitscontrole

1. Selecteer Kwaliteitscontrole uitvoeren in het hoofdmenu.

2. Scan de kwaliteitscontrolekaart (op de doos van de assaykit) volgens de aanwijzingen op het scherm.
3. Door de Sofia 2 wordt u gevraagd de gewenste modus te selecteren (LATER AFLEZEN of NU AFLEZEN) en
vervolgens de externe controles uit te voeren. Een volledige beschrijving van elke modus staat op pagina 7
van deze bijsluiter.
4. Gebruik de onderstaande procedure voor het testen van alle controleoplossingen. De positieve controle
moet als eerste worden uitgevoerd, gevolgd door de negatieve controle.
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a. Bereid een positieve-controlecassette voor door 2 druppels van de
positieve-controleoplossing (rode dop) aan de ronde monsterholte van
een testcassette toe te voegen. Volg daarna de aanwijzingen op het
scherm van de Sofia 2 op voor het ontwikkelen en analyseren van de
positieve-controlecassette.

2

b. Bereid een negatieve-controlecassette voor door 2 druppels van de negatieve-controleoplossing
(blauwe dop) aan de ronde monsterholte van een testcassette toe te voegen. Volg daarna de
aanwijzingen op het scherm van de Sofia 2 op voor het ontwikkelen en analyseren van de negatievecontrolecassette.
5. Nadat zowel de positieve als de negatieve controle is uitgevoerd, worden de resultaten weergegeven als
of .
Voer geen patiënttests uit en rapporteer geen patiënttestresultaten als het resultaat van een van de
kwaliteitscontroletests is. Als de controle is, voert u de test opnieuw uit vanaf stap 1 en met een nieuwe
testcassette. U kunt ook contact opnemen met de technische ondersteuning van Quidel voordat u
patiëntmonsters test.
Als zowel de positieve als de negatieve controle mislukt, herhaalt u de test voor een tweede keer met nieuwe
positieve en negatieve controles. Als één controle mislukt, kunt u zowel de positieve als de negatieve controle
herhalen OF alleen de controle die is mislukt. Als de gebruiker de eerder gelukte controletest wilt overslaan,
kan hij/zij die op het scherm van de Sofia 2
selecteren. De kwaliteitscontroleresultaten van een
overgeslagen controletest worden weergegeven als .
U kunt afzonderlijk extra externe controles verkrijgen door contact op te nemen met de klantondersteuning
van Quidel op 1-858.552.1100 (buiten de VS) of met uw lokale distributeur.

MONSTERS VERZAMELEN EN OPSLAAN
Serum of plasma
Neem serum of plasma af en verwerk het volgens de standaardprocedures. Monsters kunnen gekoeld (2 °C tot
8 °C) maximaal 48 uur, bij kamertemperatuur (15°C tot 30°C) maximaal 8 uur en ingevroren (–20 °C) maximaal
2 vries/dooicycl worden bewaard. Zorg dat het monster op kamertemperatuur is voordat u de test gebruikt
en meng monsters die eerder gekoeld of ingevroren waren goed door het buisje te ontdooien en 10 keer
volledig om te keren.
De volgende bloedafnamebuisjes mogen worden gebruikt:
 Buisje voor serumscheiding (ROOD)
 Buisje voor serumscheiding (TIJGER)
 Lithiumheparine
 Natriumheparine
Opmerking: EDTA is NIET compatibel.
Sofia 2 Lyme+ FIA
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TESTPROCEDURE
Voorzorgsmaatregelen

Open het foliezakje met de testcassette NIET tot u klaar bent om het monster te testen. Plaats de testcassette
op een schoon horizontaal oppervlak.
Alle monsters moeten op kamertemperatuur zijn voordat de assay mag beginnen.
Controleer vóór gebruik de uiterste gebruiksdatum op elk afzonderlijk testpakket of op de buitendoos. Gebruik
een test niet als de uiterste gebruiksdatum op het etiket is verstreken.
1. Controleer of de Sofia 2 op de gewenste modus is ingesteld: LATER
AFLEZEN of NU AFLEZEN. Voor meer informatie, zie rubriek “De Sofia 2
gebruiken”.

2. Vul een gekalibreerde micropipet met 30 μl van serum/plasmamonster
van de patiënt.

3. Voeg een patiëntmonster toe aan het flesje met reagens en meng
voorzichtig.

4. Vul een gekalibreerde micropipet met 100 μl van het verdunde monster
uit het flesje met reagens.

Sofia 2 Lyme+ FIA
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5. Druppel de inhoud van de micropipet in de ronde monsterholte van de testcassette.

6. Ga door naar de volgende rubriek, “De Sofia 2 gebruiken”, om de test te voltooien.

DE SOFIA 2 GEBRUIKEN
De modi LATER AFLEZEN en NU AFLEZEN
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor bedieningsaanwijzingen.
U kunt de Sofia 2 op twee verschillende modi instellen (LATER AFLEZEN en NU AFLEZEN). De procedures voor
elke modus worden hieronder beschreven.

LATER AFLEZEN-modus
In de modus LATER AFLEZEN plaatst u de testcassette onmiddellijk in de Sofia 2. De Sofia 2 scant de
testcassette regelmatig tijdens de testontwikkelingstijd. Positieve testresultaten worden na 3 tot 10 minuten
weergegeven. De Sofia 2 geeft alleen een positief resultaat weer voordat de test van 10 minuten is voltooid als
zowel een positief IgM- als een positief IgG-resultaat wordt gedetecteerd. Negatieve testresultaten worden na
10 minuten weergegeven.

Modus NU AFLEZEN
Laat de test de volledige 10 minuten ontwikkelen VOORDAT u hem in de Sofia 2 plaatst.
U MOET de testcassette eerst 10 minuten op het werkblad zetten (buiten de Sofia 2) en de tijd van deze
ontwikkelingsstap handmatig bijhouden. Daarna plaatst u de testcassette in de Sofia 2. In de modus NU
AFLEZEN wordt de test door de Sofia 2 gescand en wordt het testresultaat binnen 1 minuut weergegeven.

Sofia 2 Lyme+ FIA

Pagina 8 van 16

Test uitvoeren

1. Voer de gebruikerscode zo nodig in met de streepjescodescanner of voer de gegevens met de hand op het
aanraakscherm in.
NB: Als u per ongeluk de verkeerde streepjescode scant, selecteert u het veld opnieuw om dat opnieuw te
markeren. Scan vervolgens gewoon de juiste streepjescode, en de eerdere wordt door de correcte
overschreven.

2. Voer zo nodig de patiëntcode en het ordernummer in met de streepjescodescanner, indien van toepassing,
of voer de gegevens met de hand op het scherm in.

3. Controleer of de juiste ontwikkelmodus is geselecteerd (later aflezen of nu aflezen). Druk op
lade van de Sofia 2.

Sofia 2 Lyme+ FIA
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4. Plaats de voorbereide patiënttestcassette in de lade van de Sofia 2 en sluit de lade voorzichtig.

5. De Sofia 2 start automatisch en geeft de voortgang weer zoals in het voorbeeld hieronder. In de modus
LATER AFLEZEN worden de testresultaten na ongeveer 3-10 minuten op het scherm weergegeven. In de
modus NU AFLEZEN worden de testresultaten binnen 1 minuut op het scherm weergegeven. Zie rubriek
Interpretatie van de resultaten.

Bijvoorbeeld: Hier wordt weergegeven
dat er nog 7 minuten en 34 seconden
over zijn voor de test in de modus voor
later aflezen.

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

Nadat de test is voltooid, wordt het resultaat op het scherm van de Sofia 2 weergegeven. U kunt de testlijnen,
die fluorescent zijn, niet met het blote oog zien.
Op het scherm van de Sofia 2 wordt het resultaat van de procedurele controles als of weergegeven en wordt
of als resultaat voor de detectie van IgM- en/of IgG-antilichamen tegen B. burgdorferi, B. afzelii, en B. garinii
weergegeven. Als de procedurele controles zijn, test u het patiëntmonster opnieuw met een nieuwe testcassette.

Positief resultaat:

Op het scherm wordt een geldig positief
resultaat weergegeven voor IgM-antilichamen
tegen B. burgdorferi, B. afzelii en/of B. garinii.
Dit moet worden geïnterpreteerd als een
vermoedelijke, acute infectie met B.b., B.a. en/of
B.g. Test het monster met een IgM-westernblot.

Sofia 2 Lyme+ FIA
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Op het scherm wordt een geldig positief resultaat
weergegeven voor IgG-antilichamen tegen B.
burgdorferi, B. afzelii en/of B. garinii. Dit moet
worden geïnterpreteerd als vermoedelijke, eerdere
blootstelling aan B.b., B.a. en/of B.g. Test het monster
met een IgG-westernblot

Op het scherm wordt een geldig positief resultaat
weergegeven voor IgM- en IgG-antilichamen tegen
B. burgdorferi, B. afzelii en/of B. garinii. Dit moet
worden geïnterpreteerd als vermoedelijke, recente
blootstelling aan B.b., B.a. en/of B.g. Test het
monster met een IgM- en IgG-westernblot.

Negatief resultaat:

Op het scherm wordt een geldig negatief resultaat
weergegeven voor antilichamen tegen
B. burgdorferi, B. afzelii en B. garinii. Dit moet
worden geïnterpreteerd als geen bewijs van een
infectie met B.b., B.a. of B.g.

Ongeldige resultaten:

Hier wordt een ongeldig resultaat
weergegeven.
Als de test ongeldig is, moet u een nieuwe
test uitvoeren vanaf stap 1 en met een
nieuwe testcassette.

Sofia 2 Lyme+ FIA
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BEPERKINGEN

 Als de testprocedure niet wordt aangehouden, kan dat nadelig zijn voor de testprestaties en/of het
testresultaat ongeldig maken.
 Valspositieve resultaten kunnen optreden als het resultaat wordt afgelezen voordat de minimum
ontwikkelingstijd van 10 minuten is verstreken.
 Antilichaamdetectiemethoden geven geen definitieve resultaten om lymeziekte vast te stellen of uit te sluiten.
 Een negatief resultaat in de Sofia 2 Lyme+ FIA sluit de mogelijkheid van een infectie met B. burgdorferi,
B. afzelii en/of B. garinii infectie bij een patiënt niet uit.

Prestatiekenmerken
Vergelijking van methodes

Een blind panel van serum- en plasmamonsters van patiënten in Europa werd geëvalueerd op één externe
locatie met de Sofia 2 Lyme+ FIA en een vergelijkende ELISA. De monsters werden in Europa afgenomen bij
personen van wie werd vermoed dat ze lymeziekte hadden en/of die vanwege hun werk een hoog risico van
lymeziekte hadden. Alle positieve resultaten met de Sofia 2 Lyme+ FIA of de vergelijkende ELISA werden verder
getest voor definitieve resultaten met IgM- en IgG-westernblots. Negatieve resultaten met de Sofia 2 en ELISA
werden niet verder getest. De resultaten worden hieronder in Tabel 1 en Tabel 2 samengevat.
Tabel 1. Lyme IgM-resultaten van Sofia 2 Lyme+ FIA vergeleken met ELISA met definitief
resultaat van een westernblot
Lyme IgM

Sofia 2 Lyme+

ELISA en
WB

ELISA

Totaal

Negatief

Positief

Positief

Positief

19

69

60

88

Negatief

172

29

5

201

191

98

65

289

Totaal

92,3% (60/65)
95%-BI: 83,2% tot 96,7%
90,1% (172/191)
95%-BI: 85,0% tot 93,5%

Gevoeligheid
Specificiteit

Tabel 2. Lyme IgG-resultaten van Sofia 2 Lyme+ FIA vergeleken met ELISA met definitief
resultaat van een westernblot
Lyme IgG

Sofia 2 Lyme+

Totaal

Negatief

Positief

Positief

Positief

9

86

81

95

Negatief

180

14

3

194

189

100

84

289

Totaal

Gevoeligheid
Specificiteit

Sofia 2 Lyme+ FIA

ELISA en
WB

ELISA

96,4% (81/84)
95%-BI: 90,0% tot 98,8%
95,2% (180/189)
95%-BI: 91,2% tot 97,5%
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Reproduceerbaarheid

De reproduceerbaarheid van de Sofia 2 Lyme+ FIA werd door twee operators intern geëvalueerd over een
periode van vijf dagen. Elke operator testte een serie van vijftien (15) gecodeerde, kunstmatige, negatieve en
matig-positieve IgM- en IgG-monsters. De resultaten staan hieronder in Tabel 3 samengevat.
Tabel 3. Overeenstemming tussen dagen in reproduceerbaarheidsonderzoek met de Sofia 2 Lyme+ FIA
Dag

IgM negatief

IgM laag-positief

IgG negatief

IgG laag-positief

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

30/30

4

30/30

30/30

30/30

30/30

5

30/30

30/30

30/30

30/30

Totaal

150/150

150/150

150/150

150/150

% algemene overeenstemming

100%

100%

100%

100%

Geteste stammen

De Sofia 2 Lyme+ FIA werd getest met lymemonsters die gekarakteriseerd zijn voor antilichamen tegen
verschillende Borrelia-antigeenstammen die in Europe voorkomen. De resultaten van de Sofia 2 Lyme+ FIA
tonen aan dat de assay monsters detecteert die representatief zijn voor elk van de circulerende Borreliastammen in Europa. De resultaten staan hieronder in Tabel 4 samengevat.
Tabel 4. Resultaten van Sofia 2 Lyme+ FIA en westernblot met Europese Borrelia-stammen
Totaal

Sofia
positief

Sofia
negatief

WB
positief

WB
negatief

% positief vergeleken met
referentiemethode

B. Burgdorferi

5

5

0

5

0

100%

B. afzelii

7

7

0

7

0

100%

B. garinii

9

7

2

9

0

78%

B. bavariensis

6

4

2

5

1

80%

B. spielmanii

5

2

3

2

3

100%

Stam

Assay cutoff

Voor de assay werd een cutoff-onderzoek uitgevoerd om de afzonderlijke detectielimieten vast te stellen en te
bevestigen voor de Sofia 2 Lyme+ FIA. Er werd één detectielimiet vastgesteld voor lyme IgG en één voor lyme
IgM. De detectielimieten zijn per lot vastgesteld. Na vaststelling van de detectielimieten werden de waarden
gevalideerd als onderdeel van de analytische onderzoeken.

Storende stoffen

Er werd een onderzoek uitgevoerd om te bepalen welke stoffen potentieel storend zijn met de Sofia 2 Lyme+
FIA. De geteste stoffen en concentraties worden hieronder beschreven in Tabel 5. Er werd geen interferentie
of kruisreactiviteit vastgesteld met de Sofia 2 Lyme+ FIA. wanneer de stoffen werden getest met de vermelde
concentraties.
Tabel 5. Storende stoffen
Storende stoffen

Sofia 2 Lyme+ FIA

Bilirubine

Geteste concentratie
15 mg/dl

Hemoglobine (gehemolyseerd)

10 g/dl

Triglyceriden (lipiden)

750 mg/dl
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Storende stoffen
Humaan albumine

Geteste concentratie
5 g/dl

Acetylsalicylzuur

3,62 mmol/l

Amoxicilline

206 µmol/l

Azitromycine

15,3 µmol/l

Ceftriaxon

1460 µmol/l

Cefuroxime axetil

1416 µmol/l

Doxycyclinehyclaat

67,5 µmol/l

Erytromycine

81,6 µmol/l

Ibuprofen

2425 µmol/l

Minocycline

10,33 µmol/l

Penicilline G (benzylpenicilline)

33,67 µmol/l

Penicilline fenoxymethyl

14,27 µmol/l

Prednisolon

8,31 µmol/l

Tetracycline

34 µmol/l

Kruisreactiviteit

De kruisreactiviteit van de Sofia 2 Lyme+ FIA.werd geëvalueerd met 15 monstertypes van ziektes die mogelijk
storing kunnen veroorzaken met de assay. De monsters werden gekarakteriseerd en verkregen van
commerciële leveranciers en leverden geen resultaten op met primaire of secundaire tests voor lyme. In Tabel
6 hieronder staan het totale aantal monsters voor elke ziekte en het aantal positieve resultaten dat met de
Sofia 2 Lyme+ FIA werd verkregen.
Tabel 6. Kruisreactiviteit Sofia 2 Lyme+ FIA
Ziekten

Aantal monsters

IgM positief resultaat

IgG positief resultaat

Babesiosis

9

0/9

1/9

CFS

10

0/10

1/10

Cytomegalovirus

10

1/10

0/10

EBV

10

3/10

0/10

Fibromyalgie

10

1/10

0/10

H. pylori

10

3/10

0/10

Influenza

10

0/10

0/10

Leptospirosis

3

0/3

0/3

Lupus

10

3/10

0/10

Multipele sclerose

10

0/10

1/10

Parvo

10

1/10

0/10

Reumatoïde factor

10

0/10

1/10

Rickettsia

3

1/3

0/10

Syfilis
Rocky mountainvlekkenkoorts

28

6/28

2/28

10

1/10

0/10
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ONDERSTEUNING

Als u vragen hebt over het gebruik van dit product of als u een probleem met het testsysteem wilt melden, belt
u het nummer van de technische ondersteuning van Quidel op 1-858.552.1100 maandag t/m vrijdag van
7.00 uur tot 17.00 uur PST-zone. U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke distributeur of met
technicalsupport@quidel.com.
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FÖR ANVÄNDNING MED SOFIA 2
För in vitro-diagnostiskt bruk.

AVSEDD ANVÄNDNING

I Sofia 2 Lyme+ FIA används immunfluorescens för snabb differentialdiagnos och påvisning av humana IgMoch IgG-antikroppar mot Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii och Borrelia garinii i serum- och plasmaprover
från patienter med misstänkt B. burgdorferi-, B. afzelii- och/eller B. garinii-infektion. Detta kvalitativa test är
avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av borreliainfektion. Ett negativt resultat utesluter inte
infektion med B. burgdorferi, B. afzelli eller B. garinii. Alla positiva resultat för IgM och/eller IgG ska testas
vidare med ett motsvarande andra-stegs Western blot-test. Testresultaten ska användas i kombination med
information från den kliniska undersökningen av patienten samt andra diagnostiska åtgärder.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

Borreliainfektion (”Lyme disease”, LD) är den vanligaste fästingburna sjukdomen i Nordamerika och Europa.¹
I USA orsakas borreliainfektion av bakterien Borrelia burgdorferi, som sprids via bett av en infekterad fästing,
Ixodes scapularis.¹,² Förutom B. burgdorferi är B. afzelii och B. garinii primära sjukdomsalstrande agens för
borreliainfektion i Europa.³
Patienter infekterade med B. burgdorferi, B. afzelii och/eller B. garinii kan uppleva symtom associerade med
tre stadier: tidig lokaliserad sjukdom, tidig disseminerad sjukdom samt sen, kronisk sjukdom.1 Det mest
karakteristiska symtomet vid tidig lokaliserad sjukdom är uppträdande av erytema migrans (EM) på huden,
vilket förekommer i upp till 80 % av fallen.1,4 EM kan också ledsagas av influensaliknande symtom (huvudvärk,
buksmärtor och trötthet) dagar eller veckor efter infektionstillfället.4 I det andra stadiet, tidig disseminerad
sjukdom, kan obehandlade patienter börja få neurologiska och reumatologiska manifestationer, och mindre
vanligt, dermatologiska, kardiella eller oftalmologiska manifestationer. Dessa symtom uppträder i allmänhet
veckor till månader efter infektionstillfället.1 Om sjukdomen fortfarande inte behandlas kan sen, kronisk
sjukdom också följa efter flera månader till år.4 I sjukdomens sena stadier kan patienterna förete fortsatt
progress av manifestationer i lederna, hjärtat, huden och nervsystemet.²
Tidig påvisning och behandling av borreliainfektion kan bidra till att eliminera symtomen och förhindra
progress av sjukdomen.1 De primära metoderna för identifiering av B. burgdorferi-, B. afzelii- och B. gariniiinfektion utgörs av påvisning av kroppens IgM- och IgG-antikroppsreaktion med användning av immunanalys.4
Påvisning av IgM-antikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii och B. garinii är generellt mest betydelsefull i
sjukdomens tidigare stadier. Påvisning av IgG-antikroppar har däremot visats vara betydelsefull under längre
perioder, eftersom antikropparna fortfarande eventuellt kan påvisas flera år efter infektionstillfället.
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TESTETS PRINCIP

Sofia 2 Lyme+ FIA är en analys baserad på immunfluorescens med lateralt flöde för påvisning av IgM- och/eller
IgG-antikroppar mot Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii och Borrelia garinii i patientprover. Reagenserna för
analysen är färdiga att användas och medföljer i satsen.
I analysen används ett bidirektionellt format på testremsan för påvisning av både IgM- och IgG-antikroppar
mot B. burgdorferi, B. afzelii och. garinii. Den ena sidan av testremsan används för påvisning av IgMantikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii och B. garinii och den andra sidan av testremsan används för
påvisning av IgG-antikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii och B. garinii.
Vid utförandet av testet tillsätts patientprovet (30 µl serum/plasma) till ett förfyllt reagensrör. 100 µl av det
spädda provet dispenseras därefter i den runda provbrunnen nära testkassettens mitt. Testkassetten placeras i
Sofia 2 under en automatiskt fastställd framkallningstid (GÅ IFRÅN-läge) eller förinkuberas på bänken innan
den sätts in i Sofia 2 (LÄS NU-läge). Sofia 2 skannar testremsan, analyserar fluorescenssignalen och visar
därefter två (2) testrestultat. IgM ( , , eller ) och IgG ( , , eller ).

MEDFÖLJANDE REAGENSER OCH MATERIAL
25-testsats:
 Individuellt förpackade testkassetter (25): Borrelia burgdorferi-, Borrelia afzelii- och Borrelia gariniiantigener samt anti-humant IgM/IgG
 Reagensrör, fyllda med 0,3 ml reagenslösning (25)
 En (1) flaska med positiv kontroll: Borrelia-IgM och -IgG-positiv plasma spädd 1:10 i 1xPBS med Microcide
 En (1) flaska med negativ kontroll: B. burgdorferi-, Borrelia afzelii- och Borrelia garinii-negativt serum spätt
1:10 i 1xPBS med Microcide
 Bipacksedel (1)
 Snabbreferens (1)
 Kvalitetskontrollkort (placerat på kittets ytterförpackning)

NÖDVÄNDIGT MATERIAL SOM INTE MEDFÖLJER I KITTET







Sofia 2
Kalibreringskassett (medföljer Sofia 2)
Tidtagare eller klocka för användning till LÄS NU-läget
Kalibrerad mikropipett – för uppmätning av volymer på 30 µl och 100 µl
Rör för blodprovstagning

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 För in vitro-diagnostiskt bruk.
 Använd inte satsens innehåll efter det utgångsdatum som står tryckt på lådans utsida.
 Iaktta lämpliga försiktighetsåtgärder vid insamling, hantering, lagring och kassering av patientprover samt
satsens förbrukade innehåll.5
 Användning av nitril- eller latexhandskar (eller liknande) rekommenderas vid hantering av patientprover.5
 Återanvänd inte den använda testkassetten eller det använda reagensröret.
 Användaren bör aldrig öppna testkassettens foliepåse så att den exponeras för omgivningen förrän
omedelbart innan testkassetten ska användas.
 Kassera skadade testkassetter eller -material - använd dem inte.
 För att erhålla korrekta resultat måste bipacksedelns anvisningar följas.
 Kalibreringskassetten måste förvaras förseglad i den medföljande foliepåsen för förvaring mellan
användningarna.
 Felaktig eller olämplig tagning, förvaring och transport av prover kan medföra felaktiga testresultat.
Sofia 2 Lyme+ FIA

Sidan 2 av 15

 Provtagning och -hantering kräver särskild utbildning och vägledning.
 Skriv inte på streckkoden på testkassetten. Den används av Sofia 2 till att identifiera typen av test som körs
och till att identifiera den individuella testkassetten för att förhindra en andra avläsning av testkassetten
utförd av samma Sofia 2.
 Eftersom detektionsreagensen är en fluorescerande förening uppträder inget synligt resultat. Sofia 2
måste användas för tolkning av resultatet.
 Testning ska utföras i utrymmen med tillräcklig ventilation.
 Kassera behållare och oanvänt innehåll i enlighet med statliga och lokala regulatoriska krav.
 Använd lämplig skyddsklädsel, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd vid hantering av innehållet i denna
sats.
 Tvätta händerna noggrant efter hantering.
 Se säkerhetsdatabladet (SDS) på quidel.com för ytterligare information om farosymboler, säkerhet,
hantering och bortskaffning av komponenterna i denna sats.

SATSENS FÖRVARING OCH STABILITET

Förvara satsen vid rumstemperatur, 15 °C till 30 °C, och inte i direkt solljus. Satsens innehåll är stabilt fram till
det utgångsdatum som står tryckt på ytterkartongen. Får ej frysas.

KVALITETSKONTROLL

Det finns tre typer av kvalitetskontroll för Sofia 2 och testkassetten: Proceduren för kontroll av kalibrering av
Sofia 2, inbyggda procedurkontrollfunktioner samt externa kontroller.

Kalibreringskontroll för Sofia 2
OBS! Det här är en ”kalibreringskontroll”.
Proceduren för kontroll av kalibrering bör utföras med 30 dagars mellanrum. Sofia 2 kan ställas in för att
påminna användaren om att utföra proceduren för kontroll av kalibrering.
Kalibreringskontrollen är en obligatorisk funktion som kontrollerar optik- och beräkningssystemen i Sofia 2
med hjälp av en särskild kalibreringskassett. Denna kalibreringskassett medföljer Sofia 2. Se
användarhandboken till Sofia 2 för detaljerad information om proceduren för kontroll av kalibrering.
Viktigt: Se till att kalibreringskassetten förvaras i den medföljande förvaringspåsen mellan användningarna för
att skydda den mot exponering för ljus.
1. För att kontrollera kalibreringen av Sofia 2 väljer du ”Kör kalibrering” från huvudmenyn.
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2. Följ anvisningarna, sätt in kalibreringskassetten i Sofia 2 och stäng lådan. Sofia 2 utför
kalibreringskontrollen automatiskt inom en minut utan någon ytterligare åtgärd från användaren.

Sofia 2 meddelar när kalibreringskontrollen är genomförd,

eller

. Välj

för att återgå till skärmen Kör test.

OBS! Ifall kalibreringskontrollen inte blir godkänd, meddela arbetsledaren på din arbetsplats eller kontakta Quidels
tekniska support för hjälp, måndag till fredag, kl. 7.00 till 17.00, tidszon amerikanska västkusten, på +1 858.552.1100
(vid uppringning från länder utanför USA); Fax: +1 858.455.4960; customerservice@quidel.com (kundtjänsten);
technicalsupport@quidel.com (teknisk support); eller kontakta närmaste distributör.

Inbyggda procedurkontroller
Sofia 2 Lyme+ FIA är försedd med en inbyggd procedurkontrollfunktion. Varje gång ett test körs skannas
procedurkontrollområdet av Sofia 2 och resultatet visas på skärmen på Sofia 2.
Tillverkarens rekommendation för daglig kontroll är att dokumentera resultaten av dessa inbyggda
procedurkontroller för det första provet som testas varje dag. Denna dokumentation loggas automatiskt i
Sofia 2 med varje testresultat.
Ett resultat som erhålls från procedurkontrollen visar att flödet har varit korrekt vid testet och att
testkassettens funktionella integritet bibehållits. Procedurkontrollen tolkas av Sofia 2 efter att testkassetten
har framkallats i 10 minuter. Om flödet inte är korrekt vid testet meddelar Sofia 2 att resultatet är . Gå
igenom proceduren och upprepa testet med ett nytt patientprov och en ny testkassett om detta skulle inträffa.

Exempel: Denna skärm visar ett ogiltigt
resultat.

Extern kvalitetskontroll
De externa kontrollerna används för att kontrollera att reagenserna och analysproceduren fungerar korrekt.
Quidel rekommenderar att positiva och negativa externa kontroller körs:
 En gång för varje ny outbildad operatör
 En gång för varje ny leverans satser – förutsatt att varje nytt parti som tas emot vid samma leverans testas
 Utöver dessa tillfällen efter vad som bedöms nödvändigt enligt era interna kvalitetskontrollprocedurer
samt i enlighet med lokala och statliga bestämmelser eller ackrediteringskrav
Följ nedanstående instruktioner för att testa externa kontroller.
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Procedur för test av externa kvalitetskontroller
1. Välj Kör kvalitetskontroll från huvudmenyn.

2. Följ uppmaningarna på skärmen och skanna QC-kortet (sitter på analyssatskartongen).
3. Sofia 2 uppmanar användaren att välja önskat läge (GÅ IFRÅN eller LÄS NU) och att sedan köra de externa
kontrollerna. En fullständig beskrivning av varje läge återfinns på sidan 7 i denna bipacksedel.
4. Använd följande procedur för att testa var och en av kontrollösningarna. Den positiva kontrollen måste
köras först, och därefter den negativa kontrollen.
a. Preparera en positiv kontrollkassett genom att tillsätta två droppar av
den positiva kontrollösningen (rött lock) i den runda provbrunnen på
testkassetten. Följ därefter anvisningarna på Sofia 2-skärmen för att
framkalla och analysera den positiva kontrollkassetten.

2x

b. Preparera en negativ kontrollkassett genom att tillsätta två droppar av den negativa kontrollösningen
(blått lock) i den runda provbrunnen på testkassetten. Följ därefter anvisningarna på Sofia 2-skärmen
för att framkalla och analysera den negativa kontrollkassetten.
5. Efter att både den positiva och den negativa kontrollen har körts visas resultaten som

eller

.

Utför inte patienttester och lämna inte ut svar på patienttestresultat om något av kvalitetskontrollresultaten är
Om kontrollen är , upprepa testet fr.o.m. steg 1 med en ny testkassett eller kontakta Quidels tekniska
support före testning av patientprover.

.

Om både den positiva och den negativa kontrollen blir underkänd ska en ny positiv och negativ kontroll testas
på nytt. Om endast en kontroll blir underkänd kan användaren upprepa testet med både den positiva och den
negativa kontrollen ELLER endast upprepa testet för den kontroll som inte blivit godkänd. Användaren kan
välja
på skärmen på Sofia 2 för att hoppa över den kontrolltest som redan blivit godkänd. I
kvalitetskontrollresultatet visas en överhoppad kontrolltest som .
För att erhålla ytterligare externa kontroller, kontakta Quidels kundtjänst på +1 858.552.100 (vid uppringning
från länder utanför USA) eller närmaste distributör.
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TAGNING OCH FÖRVARING AV PROVER
Serum eller plasma
Ta och bearbeta serum eller plasma enligt standardförfaranden. Proverna kan förvaras i kylskåp (2-8 °C) i upp
till 48 timmar, vid rumstemperatur (15-30 °C) i upp till 8 timmar eller frysta (–20 °C) i upp till två nedfrysnings/upptiningsomgångar. Säkerställ att provet är vid rumstemperatur innan det används i testet. Prover som
har förvarats i kylskåp eller varit nedfrysta ska blandas väl efter fullständig upptining, genom att röret vänds
10 gånger.
Följande rör kan användas för blodprovstagning:
 Serumseparationsrör (RÖD PROPP)
 Serumseparationsrör (FLERFÄRGAD PROPP)
 Litiumheparin
 Natriumheparin
OBS! EDTA är INTE kompatibelt.

TESTPROCEDUR
Försiktighetsåtgärder

Öppna INTE foliepåsen med testkassetten förrän du är redo att testa provet. Placera testkassetten på en ren
och jämn yta.
Alla prover måste vara vid rumstemperatur innan analysen påbörjas.
Kontrollera utgångsdatumet på varje enskilt testpaket eller ytterkartongen före användning. Använd inget test
efter det utgångsdatum som anges på etiketten.
1. Kontrollera att Sofia 2 är inställd på önskat läge: GÅ IFRÅN eller LÄS NU.
Se avsnittet ”Använda Sofia 2” för ytterligare information.
2. Fyll en kalibrerad mikropipett med 30 μl patientserum/plasmaprov.

3. Tillsätt patientprovet till reagensröret och blanda försiktigt.
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4. Fyll en kalibrerad mikropipett med 100 μl spätt prov från reagensröret.

5. Dispensera mikropipettens innehåll i testkassettens runda provbrunn.

6. Gå vidare till nästa avsnitt, ”Använda Sofia 2”, för att avsluta testet.

ANVÄNDA SOFIA 2
Lägena GÅ IFRÅN/LÄS NU
Se användarhandboken till Sofia 2 för anvisningar om användning.
Sofia 2 kan ställas in på två olika lägen (GÅ IFRÅN och LÄS NU). Procedurerna för varje läge beskrivs nedan.

GÅ IFRÅN-läge
I GÅ IFRÅN-läget sätter användaren omedelbart in testkassetten i Sofia 2. Sofia 2 skannar testkassetten med
jämna mellanrum under testets framkallningstid. Positiva testresultat visas efter mellan 3 och 10 minuter.
Sofia 2 visar ett positivt resultat innan testperioden på 10 minuter är till ända endast om både ett positivt IgMoch ett positivt IgG-resultat detekteras. Negativa testresultat visas efter 10 minuter.

LÄS NU-läge
Låt testet framkallas under hela perioden på 10 minuter INNAN testet sätts in i Sofia 2.
Användaren MÅSTE först låta testkassetten ligga på bänken i 10 minuter (utanför Sofia 2) och ta tid på detta
framkallningssteg manuellt. Därefter sätter användaren in testkassetten i Sofia 2. I läget LÄS NU skannar Sofia
2 och visar testresultatet inom en minut.
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Kör test

1. Ange om nödvändigt användar-ID med hjälp av streckkodsläsaren eller manuellt med hjälp av pekskärmen.
OBS! Om du av misstag skannar fel streckkod, välj fältet igen för att markera det på nytt. Skanna sedan
helt enkelt om med rätt streckkod. Den föregående streckkoden skrivs nu över med den rätta streckkoden.

2. Ange om nödvändigt Patient-ID eller Beställningsnr, om tillämpligt, med hjälp av streckkodsläsaren eller
manuellt med hjälp av pekskärmen.

3. Kontrollera att rätt framkallningsläge, GÅ IFRÅN eller LÄS NU, har valts. Tryck på och öppna lådan på
Sofia 2.
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4. Sätt in den preparerade patienttestkassetten i lådan på Sofia 2 och stäng lådan försiktigt.

5. Sofia 2 startar automatiskt och visar förloppet; se exemplet nedan. I läget GÅ IFRÅN visas testresultaten på
skärmen inom 3-10 minuter. I läget LÄS NU visas testresultaten på skärmen inom en minut. Se avsnittet
Tolkning av resultat.

Exempel: Denna skärm visar att det är
7 minuter och 34 sekunder kvar för testet
i GÅ IFRÅN-läget.

TOLKNING AV RESULTAT

När testet är genomfört visas resultaten på skärmen på Sofia 2. Testlinjerna är fluorescerande och kan inte ses
med blotta ögat.
Skärmen på Sofia 2 visar resultaten för procedurkontrollerna som eller och visar resultatet
påvisning av IgM- och/eller IgG-antikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii och B. garinii. Om
procedurkontrollerna är ska patientprovet testas på nytt med en ny testkassett.

eller

för

Positiva resultat:

Denna skärm visar ett giltigt positivt resultat för
IgM-antikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii
och/eller B. garinii. Tolkas som presumptivt
positiv för akut infektion med B.b., B.a. och/eller
B.g. Testa provet med användning av Western
blot-test för IgM.
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Denna skärm visar ett giltigt positivt resultat för IgGantikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii och/eller B.
garinii. Tolkas som presumptivt positivt för tidigare
exponering för B.b., B.a. och/eller B.g. Testa provet
med användning av Western blot-test för IgG.

Denna skärm visar ett giltigt positivt resultat för
IgM- och IgG-antikroppar mot B. burgdorferi, B.
afzelii och/eller B. garinii. Tolkas som presumptivt
positivt för nylig exponering för B.b., B.a. och/eller
B.g. Testa provet med användning av Western
blot-test för IgM och IgG.

Negativa resultat:

Denna skärm visar ett giltigt negativt resultat för
antikroppar mot B. burgdorferi, B. afzelii och B.
garinii. Tolkas som presumptiv avsaknad av tecken
på infektion med B.b., B.a. eller B.g.

Ogiltiga resultat:

Denna skärm visar ett ogiltigt resultat.
Om testet är ogiltigt ska ett nytt test utföras
med start från steg 1 och med en ny
testkassett.
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BEGRÄNSNINGAR

 Om testproceduren inte följs kan detta påverka testets prestanda negativt och/eller medföra ogiltiga
testresultat.
 Falskt positiva resultat kan förekomma om proverna avläses innan minimitiden på 10 minuter för
framkallning är till ända.
 Metoder för påvisning av antikroppar ger inte definitiva resultat för att fastställa eller utesluta en diagnos
på borreliainfektion.
 Ett negativt resultat i Sofia 2 Lyme+ FIA utesluter inte möjligheten av B. burgdorferi-, B. afzelii- och/eller
B. garinii-infektion hos en patient.

PRESTANDAEGENSKAPER
Metodjämförelse

En blindad panel med serum- och plasmaprover från försökspersoner i Europa utvärderades vid ett externt
center med användning av Sofia 2 Lyme+ FIA och en jämförande ELISA. Proverna togs i Europa från personer
med misstänkt borreliainfektion och/eller med hög risk för att få borreliainfektion på grund av deras arbete.
Alla positiva resultat i antingen Sofia 2 Lyme+ FIA eller den jämförande ELISA testades vidare och avgjordes
med Western blot-tester för IgM och IgG. Negativa resultat i Sofia 2 och ELISA testades inte vidare. Resultaten
sammanfattas nedan i Tabell 1 och Tabell 2.
Tabell 1. Borrelia-IgM-resultat i Sofia 2 Lyme+ FIA jämfört med ELISA, med avgörande test med Western blot
Borrelia-IgM
Sofia 2 Lyme+

ELISA

ELISA & WB

Totalt

Negativt

Positiva

Positiva

Positiva

19

69

60

88

Negativt

172

29

5

201

191

98

65

289

Totalt

92,3 % (60/65)
95 % CI: 83,2-96,7 %
90,1 % (172/191)
95 % CI: 85,0-93,5 %

Sensitivitet
Specificitet

Tabell 2. Borrelia-IgG-resultat i Sofia 2 Lyme+ FIA jämfört med ELISA, med avgörande test med Western blot
Borrelia-IgG
Sofia 2 Lyme+

ELISA & WB

Totalt

Negativt

Positiva

Positiva

Positiva

9

86

81

95

Negativt

180

14

3

194

189

100

84

289

Totalt

Sensitivitet
Specificitet
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Reproducerbarhet

Reproducerbarheten hos Sofia 2 Lyme+ FIA utvärderades internet av två operatörer under fem olika dagar.
Varje operatör testade en serie på 15 kodade, konstruerade prover negativa och måttligt positiva för IgM och
IgG. Resultaten sammanfattas nedan i Tabell 3.
Tabell 3. Reproducerbarhetsstudie för Sofia 2 Lyme+ FIA - samstämmighet mellan dagar
Dag

IgM-negativt

Svagt IgM-positivt

IgG-negativt

Svagt IgG-positivt

1

30/30

30/30

30/30

30/30

2

30/30

30/30

30/30

30/30

3

30/30

30/30

30/30

30/30

4

30/30

30/30

30/30

30/30

5

30/30

30/30

30/30

30/30

Totalt

150/150

150/150

150/150

150/150

% övergripande
samstämmighet

100 %

100 %

100 %

100 %

Testade stammar

Sofia 2 Lyme+ FIA testades med borreliaprover karaktäriserade för antikroppar mot olika Borreliaantigenstammar som är prevalenta i Europa. Sofia 2 Lyme+ FIA-resultaten visar att analysen detekterar prover
som representerar var och en av de Borrelia-stammar som förekommer i Europa. Resultaten sammanfattas
nedan i Tabell 4.
Tabell 4. Sofia 2 Lyme+ FIA- och Western blot-resultat för Europeiska borreliastammar
Totalt

Sofiapositiva

Sofianegativa

WBpositiva

WBnegativa

% positiva jämfört med
referensmetoden

B. Burgdorferi

5

5

0

5

0

100 %

B. afzelii

7

7

0

7

0

100 %

B. garinii

9

7

2

9

0

78 %

B. bavariensis

6

4

2

5

1

80 %

B. spielmanii

5

2

3

2

3

100 %

Stam

Analysgränsvärde

En studie av analysgränsvärde utfördes för att fastställa och bekräfta de separata analysgränsvärdena för
Sofia 2 Lyme+ FIA. Ett gränsvärde fastställdes för borrelia-IgG och ett gränsvärde fastställdes för borrelia-IgM.
Gränsvärdena fastställs separat för varje enskilt parti (lot). Efter att gränsvärdena hade fastställts validerades
värdena som del av de analytiska studierna.

Interfererande ämnen

En studie utfördes för att utvärdera ämnen som potentiellt kan interferera med Sofia 2 Lyme+ FIA. Ämnena
och de testade koncentrationerna redovisas i Tabell 5 nedan. Ingen interferens eller korsreaktivitet med Sofia
2 Lyme+ FIA sågs vid test av de interfererande substanserna i de angivna koncentrationerna.
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Tabell 5. Interfererande ämnen
Interfererande ämnen
Bilirubin

Testad koncentration
15 mg/dl

Hemoglobin (hemolys)

10 g/dL

Triglycerider (lipider)

750 mg/dl

Humant albumin

5 g/dL

Acetylsalicylsyra

3,62 mmol/L

Amoxicillin

206 µmol/L

Azitromycin

15,3 µmol/L

Ceftriaxon

1460 µmol/L

Cefuroximaxetil

1416 µmol/L

Doxycyklinhyklat

67,5 µmol/L

Erytromycin

81,6 µmol/L

Ibuprofen

2425 µmol/L

Minocyklin

10,33 µmol/L

Penicillin G (bensylpenicillin)

33,67 µmol/L

Fenoximetylpenicillin

14,27 µmol/L

Prednisolon

8,31 µmol/L

Tetracyklin

34 µmol/L

Korsreaktivitet

Korsreaktiviteten hos Sofia 2 Lyme+ FIA utvärderades med hjälp av prover från 15 olika sjukdomstillstånd som
potentiellt kan interferera med analysen. Proverna karaktäriserades och erhölls från kommersiella företag och
inkluderade inte några första- eller andrastegs borreliatestresultat. Det totala antalet prover för varje
sjukdomstillstånd samt antalet positiva resultat som sågs med Sofia 2 Lyme+ FIA sammanfattas i Tabell 6
nedan.
Tabell 6. Korsreaktivitet för Sofia 2 Lyme+ FIA
Sjukdomstillstånd

Antal prover

IgM-positiva resultat

IgG-positiva resultat

Babesios

9

0/9

1/9

CFS

10

0/10

1/10

Cytomegalovirus

10

1/10

0/10

EBV

10

3/10

0/10

Fibromyalgi

10

1/10

0/10

H. pylori

10

3/10

0/10

Influensa

10

0/10

0/10

Leptospiros

3

0/3

0/3

Lupus

10

3/10

0/10

Multipel skleros

10

0/10

1/10

Parvo

10

1/10

0/10

Reumafaktor

10

0/10

1/10

Rickettsios

3

1/3

0/10

Syfilis
Fläckfeber (Rocky Mountain
Spotted Fever)

28

6/28

2/28

10

1/10

0/10
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HJÄLP

Om du har frågor som gäller användningen av denna produkt eller om du vill rapportera ett problem med ett
testsystem, kan du ringa Quidels tekniska support på +1 858 552 1100, måndag till fredag, kl. 07.00 till kl. 17.00,
Stillahavstid, eller kontakta närmaste distributör eller technicalsupport@quidel.com.
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