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ALLEEN VOOR GEBRUIK MET SOFIA EN SOFIA 2 
◼ CLIA-complexiteit: Gematigd voor pediatrische patiënten van 7 jaar tot 

jonger dan 19 jaar oud 
◼ CLIA-complexiteit: VRIJGESTELD voor kinderen jonger dan 7 jaar oud 

 
Voor in-vitro-diagnoses.  
 
 
Een Vrijstellingscertificaat is vereist om deze test uit te voeren onder omstandigheden met CLIA-
vrijstelling. Deze test mag ook worden gebruikt door laboratoria die tests met matige en hoge 
complexiteit uitvoeren.  Neem contact op met het ministerie van Volksgezondheid om een 
Vrijstellingscertificaat te verkrijgen. Aanvullende informatie over de CLIA-vrijstelling kunt u vinden bij 
Medicare centra en de Medicare website op www.cms.hhs.gov/CLIA of via het ministerie van 
Volksgezondheid. 
 
Indien de instructies of de gewijzigde testsysteeminstructies niet worden opgevolgd, leidt dit ertoe dat 
de test niet langer voldoet aan de vereisten voor een vrijstelling. 
 

BEOOGD GEBRUIK 
De Sofia RSV FIA gebruikt immunofluorescentie voor het detecteren van kerneiwitantigenen van RSV 
(respiratoire syncytiumvirussen) op de specimens van de symptomatische patiënt, verzameld met 
behulp van een nasofaryngeaal teststaafje of nasofaryngeaal aspiraat/lavage. Deze hoogstaande test is 
bedoeld als hulpmiddel voor het snel diagnosticeren van acute RSV-infecties bij pediatrische patiënten. 
Negatieve resultaten sluiten een RSV-infectie niet uit en mogen niet worden gebruikt als exclusieve basis 
voor een behandeling of voor andere managementbeslissingen. Een negatief resultaat blijft een 
vermoeden. We raden u daarom aan om deze resultaten te laten bevestigen middels de virale cultuur of 
door een beoordeling van van FDA ontdane RSV-moleculen.  
 
De Sofia RSV FIA kan worden gebruikt met de Sofia of Sofia 2. 
 

SAMENVATTING EN OMSCHRIJVING 
RSV is een verwekker van zeer besmettelijke, acute, virale infecties van de luchtwegen bij kinderen en 
ouderen. Het respiratoire syncytiumvirus is een enkelstrengs RNA-virus.1 Bijna de helft van alle kinderen 
wordt in het eerste levensjaar besmet met RSV. Het virus is ook de belangrijkste oorzaak van 
nosocomiale ziekte bij kinderen die al om andere redenen in een ziekenhuis verblijven.2 Naar schatting is 
RSV in de Verenigde Staten jaarlijks de oorzaak van 73.400 tot 126.300 ziekenhuisopnames voor 
bronchiolitis en longontsteking bij kinderen die jonger zijn dan 1 jaar.3 Uit een analyse van de 
Amerikaanse waakhond van virussen en sterftecijfers blijkt dat het respiratoir syncytiumvirus (RSV) in 
vergelijking met influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) en influenza B de meest voorkomende virale 
doodsoorzaak is voor kinderen die jonger zijn dan 5 jaar.4 Het sterftecijfer van kinderen die vanwege een 



Sofia RSV FIA  Pagina 2 van 30 

RSV-infectie in het ziekenhuis werden opgenomen, wordt geschat op 0,3% tot 1,0%3, 5. De schatting voor 
kinderen met onderliggende hart- of longaandoeningen op 2,5% tot 4,0%.3, 5, 6 

 

THEORETISCHE ACHTERGROND VAN DE TEST 
De Sofia RSV FIA-test maakt gebruik van de immunofluorescentie-technologie die wordt gebruikt in de 
Sofia en Sofia 2-analysator om RSV-antigenen snel op te sporen. De Sofia RSV FIA-test verstoort het virus 
en detecteert de kerneiwitten in het virus. Het specimen van de patiënt wordt in de proefbuis geplaatst 
zodat de virusdeeltjes in het specimen worden verstoord en de interne virale kerneiwitten worden 
blootgelegd. Na de verstoring wordt het specimen in het putje van de testcassette gespoten. Vanuit het 
putje migreert het specimen door een teststrook dat verschillende unieke chemische omgevingen bevat. 
Als virale RSV-antigenen aanwezig zijn, worden deze op een specifieke plek vastgehouden. 
 
Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wordt de testcassette in de Sofia of Sofia 2 geplaatst voor een 
automatische getimede ontwikkeling (LATER LEZEN-modus) of wordt de testcassette op het werkblad of 
op de tafel geplaatst voor een handmatig getimede ontwikkeling en wordt hij daarna in de Sofia of Sofia 
2 geplaatst om te worden gescand (NU LEZEN-modus). 
 
De Sofia en Sofia 2 zal het teststrookje scannen en het fluorescentiesignaal meten door de resultaten te 
verwerken op basis van specifieke algoritmes. De Sofia en Sofia 2 geeft de testresultaten (positief, 
negatief of ongeldig) op het scherm weer.  
 

REAGENTIA EN MEEGELEVERDE MATERIALEN 
Set van 25 testen:  
◼ Individueel verpakte testcassettes (25): Monoklonale antilichamen anti-RSV van muizen 
◼ Proefbuizen (25): Gevriesdroogde buffer met detergenten en reductiemiddelen 
◼ Reagensoplossing (25): Ampullen met zoutoplossing 
◼ Steriele nasofaryngeale teststaafjes (25) 
◼ Kleine (120 µL), transparante pipetten (25) 
◼ Grote (250 µL), roze pipetten (25) 
◼ RSV-positief controle-teststaafjes (1): Het teststaafje is voorzien van een laag niet-infectieus RSV-

antigeen 
◼ Negatief controle-teststaafje (1): Het teststaafje is voorzien van een laag door hitte gedeactiveerde, 

niet-infectieus streptococcus C-antigeen. 
◼ Documentatie (1) 
◼ Beknopte instructies (1) 
◼ Kwaliteitscontrolekaart (in de doos van de set) 
◼ Printerpapier (1) 
 

NIET-MEEGELEVERDE MATERIALEN 
◼ Sofia of Sofia 2 
◼ Kalibratiecassette (meegeleverd met het Sofia installatiepakket met de Sofia 2) 
◼ Chronometer of klok voor gebruik bij Nu Lezen-modus 
◼ Monster/specimencontainer 
◼ Steriele zoutoplossing voor het verzamelen van nasofaryngeaal aspiraat of nasofaryngeale lavage 
◼ Apparatuur voor het verzamelen van nasofaryngeaal aspiraat of nasofaryngeale lavage 
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WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
◼ Voor in-vitro-diagnoses. 
◼ Gebruik de inhoud van deze set niet na de houdbaarheidsdatum die op de buitenkant van de 

verpakking gedrukt staat. 
◼ Neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij het verzamelen, hanteren, bewaren en wegwerpen van 

monsters en gebruikte delen van deze set.7 
◼ Het is raadzaam nitril- of latex-handschoenen (of gelijksoortig) te gebruiken tijdens het hanteren van 

monsters.7 
◼ Gebruik nooit opnieuw een gebruikt(e) testcassette, pipet, proefbuis, oplossing of controle-

teststaafje. 
◼ De gebruiker mag de hoes van de testcassette nooit openen en blootstellen aan de omgeving 

voordat de testcassette klaar is voor onmiddellijk gebruik. 
◼ Gebruik geen beschadigde testcassettes of beschadigd materiaal en werp deze weg. 
◼ De reagensoplossing bevat een zoutoplossing. Als de oplossing in contact komt met de huid of ogen, 

spoel deze dan met veel water. 
◼ Om nauwkeurige resultaten te bereiken, moeten de instructies in de documentatie worden gevolgd. 
◼ Bewaar de kalibratiecassette in de meegeleverde beschermhoes wanneer u hem niet gebruikt. 
◼ Het niet correct of onjuist verzamelen, bewaren en vervoeren van monsters kan leiden tot valse 

testresultaten. 
◼ Voor het verzamelen en hanteren van monsters is specifieke training en voorlichting nodig.  
◼ Om nauwkeurige resultaten te bereiken, dient u de in de documentatie aanbevolen virale 

transportmedia (VTM) te gebruiken. 
◼ Gebruik voor het verzamelen van een monster het meegeleverde nasofaryngeale teststaafje. 
◼ Gebruik de geschikte pipet in overeenstemming met de testprocedures: 

 Alleen de kleine, transparante 120 µL pipet mag worden gebruikt om het monster van de 
patiënt in de testcassette te brengen. 

 Alleen de grote, roze 250 µL pipet mag worden gebruikt tijdens het testen van het aspiraat/de 
lavage of virale transportmedia voor het overdragen van het monster van de patiënt vanuit het 
opvangbakje naar de proefbuis. 

◼ Giet het monster niet van de proefbuis in het putje van de testcassette. Maak gebruik van de 
meegeleverde kleine, transparante 120 µL pipet om het monster aan de testcassette toe te voegen. 

◼ Schrijf niet op de streepjescode van de testcassette. Deze wordt namelijk gebruikt door de Sofia en 
Sofia 2 om het type test dat wordt uitgevoerd te identificeren en om de individuele testcassette te 
identificeren, om te voorkomen dat dezelfde Sofia of Sofia 2 de testcassette een tweede maal leest. 

◼ Probeer niet een testcassette meer dan eenmaal te scannen. De barcode op de testcassette bevat 
een unieke identificatiecode die voorkomt dat de Sofia en Sofia 2 een voordien gescande 
testcassette een tweede maal leest. Een foutmelding verschijnt als een testcassette meer dan 
eenmaal wordt gescand. 

◼ Als het reagens een fluorescente samenstelling is, vormen zich geen zichtbare resultaten op de 
teststrook. De Sofia of Sofia 2 moet worden gebruikt voor het interpreteren van de resultaten. 

◼ De tests dienen te worden uitgevoerd in een ruimte met voldoende ventilatie. 
◼ Werp de verpakkingen en ongebruikte inhoud weg in overeenstemming met nationale, regionale en 

lokale regelgeving. 
◼ Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en ogen / het gezicht bij het hanteren van 

inhoud van deze kit. 
◼ Na hanteren handen grondig wassen. 
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◼ Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hanteren en afvoeren van de 
onderdelen in deze kit het veiligheidsinformatieblad op quidel.com. 

 

OPSLAG EN STABILITEIT 
Bewaar de kit bij kamertemperatuur, 15 tot 30 °C, en niet in direct zonlicht. De inhoud van de kit blijft 
stabiel tot de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op de buitenste verpakking. Niet invriezen.  
 

KWALITEITSCONTROLE 
De Sofia of Sofia 2 en testcassette zijn uitgerust met drie soorten kwaliteitscontroles: De 
kalibratiecontrole van de Sofia, de ingebouwde procedurecontroles en externe controles. 
 

Procedure voor kalibratiecontrole van de Sofia. 
Opmerking: Dit is een procedure voor "kalibratiecontrole". 
De kalibratiecontrole moet om de 30 dagen worden uitgevoerd. De Sofia kan zo worden ingesteld, dat 
een bericht verschijnt om de gebruiker eraan te herinneren de kalibratiecontrole uit te voeren. 
De kalibratiecontrole is een verplichte functie die de optica en de rekensystemen van de Sofia 
controleert met behulp van een specifieke kalibratiecassette. Deze kalibratiecassette wordt 
meegeleverd met het installatiepakket van de Sofia. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 
voor details over de kalibratiecontrole. 
  
Belangrijk: Zorg ervoor dat de kalibratiecassette in de meegeleverde beschermhoes wordt opgeslagen 
wanneer niet in gebruik om hem te beschermen tegen het licht.  
 
1. Om de kalibratie van de Sofia te controleren, selecteert  

u in het hoofdmenu de optie "Kalibratie".  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volg de instructies en plaats de kalibratiecassette in de  

Sofia, sluit vervolgens de lade. De Sofia voert de  
kalibratiecontrole automatisch binnen 2 minuten en  
zonder tussenkomst van de gebruiker uit. 

 
 
 
 
 
 
 
De Sofia duidt aan wanneer de kalibratiecontrole is voltooid. Selecteer OK om terug naar het 
hoofdmenu te schakelen. 
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OPMERKING: Als de kalibratiecontrole een negatief resultaat geeft, meld dit dan aan uw supervisor of 
neem contact op met de technische service van Quidel, bereikbaar van 7.00 uur tot 17.00 uur PST op het 
telefoonnummer 800.874.1517 (binnen de Verenigde Staten); 858.552.1100 (buiten de Verenigde 
Staten); fax: 858.455.4960; customerservice@quidel.com (klantenservice); 
technicalsupport@quidel.com (technische service) of neem contact op met uw lokale distributeur. 
 

Kalibratiecontroleprocedure van de Sofia 2 
De kalibratiecontroleprocedure moet elke 30 dagen worden uitgevoerd. De Sofia 2 kan zo worden 
ingesteld dat de gebruiker eraan wordt herinnerd om de kalibratiecontroleprocedure uit te voeren. 
De kalibratiecontrole is een vereiste functie die de optiek en rekensystemen van de Sofia 2 controleert 
met behulp van een specifieke kalibratiecassette. Deze kalibratiecassette wordt bij de Sofia 2 geleverd. 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia 2 voor informatie over de kalibratiecontroleprocedure.  
Belangrijk: Zorg dat de kalibratiecassette vóór en na gebruik wordt bewaard in de meegeleverde 
beschermhoes om hem tegen blootstelling aan licht te beschermen.  
 

1. Om de kalibratie van de Sofia 2 te controleren, 
selecteert u in het hoofdmenu Kalibratie uitvoeren. 
 
 

 
 
 
 

 
 
2. Volg de prompts. Schuif de 

kalibratiecassette in de Sofia 2 en sluit de 
lade. De Sofia 2 voert de kalibratiecontrole 
automatisch binnen één minuut uit; er is 
geen interventie van de gebruiker nodig. 

 
De Sofia 2 geeft aan wanneer de kalibratiecontrole 
voltooid is. Selecteer  om terug te keren naar het 
scherm Test uitvoeren. 
 
 
OPMERKING: Als de kalibratiecontrole niet slaagt, moet u dit melden aan uw supervisor of contact 
opnemen met de technische service van Quidel, van maandag tot vrijdag van 7 tot 17 uur. Pacific Time 
op 800.874.1517 (in de VS); 858.552.1100 (buiten de VS); Fax: 858.455.4960; 
customerservice@quidel.com (klantenservice); technicalsupport@quidel.com (technische service) of 
neem contact op met uw lokale distributeur. 
 

Ingebouwde procedurecontroles 
De Sofia RSV FIA is uitgerust met ingebouwde procedurecontroles. Telkens wanneer een test wordt 
uitgevoerd met de Sofia of Sofia 2, scant de Sofia of Sofia 2 de procedurecontrolezone en wordt het 
resultaat weergegeven in het scherm van de Sofia of Sofia 2.  
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De fabrikant raadt als dagelijkse controle aan om de resultaten van deze ingebouwde 
procedurecontroles te documenteren voor het eerste monster dat elke dag wordt getest. Deze 
documentatie wordt automatisch samen met elk testresultaat opgeslagen in de Sofia of Sofia 2.  
 
Een geldig resultaat van de procedurecontrole toont aan dat de test correct is uitgevoerd en dat de 
werking van de testcassette intact is. De procedurecontrole wordt door de Sofia of Sofia 2 
geïnterpreteerd nadat de testcassette 15 minuten is ontwikkeld. Als de test niet correct is uitgevoerd, 
zal de Sofia of Sofia 2 weergeven dat het resultaat ongeldig is. Als dit het geval is, controleer dan de 
procedure en herhaal de test met een nieuw patiëntmonster en met een nieuwe testcassette.  
 

 
 

 
 
Externe kwaliteitscontrole  
Externe controles kunnen ook worden gebruikt om aan te tonen dat de reagentia en de testprocedure 
correct werken.  
 
Quidel raadt aan op de volgende momenten een positieve en negatieve externe controle uit te voeren: 

◼ eenmaal voor elke niet-opgeleide operator;  
◼ eenmaal voor elke nieuwe levering van testsets, waarbij elke verschillende partij in de levering 

moet worden getest;  
◼ Aanvullend telkens wanneer nodig geacht volgens uw interne kwaliteitscontroleprocedures, en 

in overeenstemming met de lokale, regionale en nationale regels of accreditatievereisten. 
 
Om de externe controles te testen, dient de gebruiker in het hoofdmenu van de Sofia eerst 
‘Kwaliteitscontrole uitvoeren’ te selecteren. Scan vervolgens de kwaliteitscontrolekaart (die bevindt zich 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een  
ongeldig resultaat op de Sofia. 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een  
ongeldig resultaat op de Sofia 2. 
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in de doos van de set) wanneer daarom wordt gevraagd. Deze kaart biedt specifieke informatie over de 
partij, zoals het partijnummer en de houdbaarheidsdatum.  
 
De gebruiker selecteert de gewenste modus ('LATER LEZEN' of 'NU LEZEN') te selecteren en om dan de 
externe teststaafjes in te zetten.  
 
Er worden externe positieve en negatieve controle-teststaafjes meegeleverd in de set, die moeten 
worden getest met behulp van de testprocedure vermeld in deze documentatie of in de beknopte 
instructies. De positieve controle moet eerst worden getest, voordat de negatieve controle wordt 
getest.  
 
Wanneer de kwaliteitscontrole voltooid is, wordt het resultaat voor de positieve controle en de 
negatieve controle op de Sofia  of  op de Sofia 2 weergegeven als Geslaagd of Mislukt. 
 
Voer geen patiëntentests uit of rapporteer de resultaten van een patiëntentest niet als een van de twee 
kwaliteitscontroles mislukt. Herhaal de test of neem contact op met de technische service van Quidel 
voordat u patiëntmonsters gaat testen. 
 
Als de positieve en de negatieve controles beide mislukken, herhaalt u de test nogmaals met nieuwe 
positieve en negatieve controles. Als slechts een van de controles mislukt, heeft de gebruiker de keuze 
om beide controles (positief en negatief) te herhalen OF alleen de controle te herhalen die mislukt is.   

De gebruiker kan Overslaan selecteren op het scherm van de Sofia of  op de Sofia 2 om de 
controletest die eerder geslaagd is, over te slaan. In de kwaliteitscontroleresultaten wordt een 

overgeslagen controletest als Onbekend op de Sofia of  op de Sofia 2 weergegeven. 
 
Extra externe controle-teststaafjes kunnen afzonderlijk verkregen worden door contact op te nemen 
met de klantenservice van Quidel op telefoonnummer 800.874.1517 (in de Verenigde Staten) of op 
858.552.1100. 

 
MONSTERNAME EN HANTEREN 

MONSTERNAME  

Monster van een nasofaryngeaal uitstrijkje 
Gebruik het nasofaryngeale staafje uit de set. 
Plaats het staafje voorzichtig in het neusgat dat de meeste secretie presenteert onder visuele inspectie 
om een nasofaryngeaal uitstrijkje te maken. Houd het staafje in de buurt van het septum van de neus en 
duw het staafje zachtjes in de achterste nasofarynx. Draai het staafje verschillende keren rond en 
verwijder het daarna uit de nasofarynx. 

 
Monster verzameld met nasofaryngeaal aspiraat/nasofaryngeale lavage 
Volg het protocol van uw instelling voor het verzamelen van monsters middels een nasofaryngeaal 
aspiraat/nasofaryngeale lavage. Gebruik de minimale zoutoplossing die door de procedure wordt 
toegestaan. Wanneer uw instelling niet over een protocol beschikt, kunt u overwegen om de 
procedures die door artsen worden gebruikt te volgen. 
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Ga als volgt te werk om een monster te verzamelen met een nasofaryngeaal aspiraat: breng wat 
druppels steriele zoutoplossing aan in het neusgat waaruit u het monster zult nemen. Plaats het 
flexibele plastic buisje aan de onderzijde van het neusgat, parallel ten opzichte van het gehemelte. 
Aspireer nadat u toegang tot de nasofarynx hebt gekregen de secreties. Verwijder ondertussen het 
buisje. Wanneer uit het eerste neusgat onvoldoende secreties werden verkregen, dient u de procedure 
te herhalen voor het andere neusgat. 
 
Ga als volgt te werk om een nasofaryngeale lavage uit te voeren: laat het kind op de schoot van een 
ouder zitten, met het gezicht naar voren. Laat het hoofd van het kind tegen de borst van de ouder 
rusten. Vul de injectiespuit of aspiratiebol met de minimaal vereiste hoeveelheid zoutoplossing die geldt 
voor de omvang en leeftijd van het kind. Kantel het hoofd achterover en breng de zoutoplossing aan in 
één neusgat. Aspireer de nasofaryngeale lavage in de injectiespuit of bol. De nasofaryngeale lavage is 
circa 1 cc groot. 
 
U kunt na het toedienen van de zoutoplossing het hoofd voorover kantelen en de zoutoplossing in een 
schoon opvangbakje opvangen.  

 
MONSTERVERVOER EN OPSLAG  
Monsters dienen zo snel mogelijk nadat ze verzameld zijn getest te worden. Wanneer de monsters 
vervoerd moeten worden, wordt minimale verdunning van het monster aanbevolen omdat verdunning 
kan resulteren in verminderde testgevoeligheid. Waar mogelijk is 1 milliliter of minder het beste om te 
vermijden dat het monster van de patiënt te veel wordt verdund. De volgende virustransportmedia die 
in tabel 1 worden vermeld, zijn getest met de Sofia RSV FIA en de Sofia en zijn compatibel bevonden: 
 

Tabel 1 
Aanbevolen middelen voor virale transporten 

Viraal Transport Media (VTM) 
Aanbevolen opslagcondities 

2°C tot 8°C 25°C 

Copan Universal Transport Medium 24 uur 24 uur 

Hank’s Balanced Salt Solution 24 uur 24 uur 

Liquid Amies Media 24 uur 24 uur 

M4 24 uur 24 uur 

M4-RT 24 uur 24 uur 

M6 24 uur 24 uur 

Modified Liquid Stuarts Media 24 uur 24 uur 

Zoutoplossing 24 uur 24 uur 

Starplex Multitrans 24 uur 24 uur 

Gebufferde fosfaatsaline 24 uur 24 uur 

 
Opmerking: Indien virustransportmedium gebruikt (VTM) gebruikt wordt, is het belangrijk om ervoor te 
zorgen dat het VTM dat het monster bevat tot kamertemperatuur verwarmd wordt. Koude monsters 
stromen niet correct en kunnen leiden tot foutieve of ongeldige resultaten. Er zijn een paar minuten 
nodig om een koud monster op kamertemperatuur te brengen. De vereiste tijd is afhankelijk van de 
reeds bestaande kamertemperatuur, het volume van het monster, het type houder dat het monster 
bevat, en andere factoren. De operator wordt sterk geadviseerd de vereiste tijd experimenteel vast te 
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stellen aan de hand van koud VTM dat het vaakst wordt gebruikt in het betreffende laboratorium. Het 
gebruik van koude monsters moet worden vermeden. 
 

TESTPROCEDURE 
Alle monsters moeten op kamertemperatuur zijn in het VTM voordat u de test begint. 
Houdbaarheidsdatum: Controleer de houdbaarheidsdatum op elk afzonderlijk testpakket of op elke 
doos voordat u het product gebruikt. Gebruik nooit een test waarvan de op het label vermelde 
houdbaarheidsdatum is verlopen. 
_____________________________________________________________________________________ 

Testprocedure nasofaryngeaal teststaafje 
1. Controleer of de Sofia of Sofia 2 is ingesteld op de gewenste modus: LATER 

LEZEN of NU LEZEN. Zie het gedeelte "Gebruik de Sofia en Sofia 2" voor 
meer informatie. 

 
2. Het reagens voorbereiden: 

a) Schud de ampul met de reagens ondersteboven op en neer, zodat alle 
vloeistof in de bol terechtkomt. 

b) Draai de inkeping weg. 
c) Spuit langzaam al het reagens in de proefbuis.  
d) Laat de proefbuis voorzichtig ronddraaien om de inhoud op te lossen. 

 
 
 

3. Plaats het teststaafje in de proefbuis. Rol het teststaafje minstens 3 maal 
rond terwijl u de kop ervan tegen de bodem en de zijkant van de proefbuis 
drukt.  
 
Laat het staafje gedurende 1 minuut in de proefbuis. 
 
 
 

4. Rol de bovenkant van het teststaafje tegen de binnenkant van de proefbuis 
terwijl u het eruit haalt. Werp het verbruikte uitstrijkje bij het biologische 
gevaarlijk afval.  
  
 
 

 
 
5. Vul de meegeleverde kleine, transparante 120 µL pipet met het monster uit 

de proefbuis.  
 
Om de pipet te vullen met het patiëntmonster, doet u het volgende: 
a) Knijp STEVIG in de bovenste bol.  
b) Steek, terwijl u blijft knijpen, de tip van de pipet in het monster. 
c) Terwijl de tip van de pipet nog in het monster zit, laat u de druk op de 

bol los om de pipet te vullen. 
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Opmerking: De meegeleverde pipet MOET worden gebruikt om het monster 
van de patiënt over te brengen naar de testcassette. 

 
6. Knijp stevig in de bovenste bol om de inhoud van de kleine, transparante 

120 µL pipet in het putje van de testcassette te spuiten. Teveel vloeistof die 
overblijft in de Overloopbol moet worden achtergelaten.  
 
OPMERKING: De pipet is bedoeld voor het verzamelen en doseren van de 
juiste hoeveelheid van een patiëntmonster. Werp de pipet weg bij uw 
biologische gevaarlijk afval.  
 

7. Ga naar het volgende hoofdstuk, "De Sofia en Sofia 2 gebruiken" om de test 
af te ronden. 

 

Testprocedure voor nasofaryngeale aspiraten/lavages of monsters in virale 
transportmedia  
1. Controleer of de Sofia of Sofia 2 is ingesteld op de gewenste modus: LATER 

LEZEN of NU LEZEN. Zie het gedeelte "Gebruik de Sofia en Sofia 2" voor 
meer informatie. 

 
2. Het reagens voorbereiden: 

a) Schud de ampul met de reagens ondersteboven op en neer, zodat alle 
vloeistof in de bol terechtkomt.  

b) Draai de inkeping weg. 
c) Spuit langzaam al de reagens in de proefbuis.  
d) Laat de proefbuis voorzichtig ronddraaien om de inhoud op te lossen. 

 
3. Vul de meegeleverde grote, roze 250 µL pipet met monster van patiënten 

dat in het opvangbakje aanwezig is.  
Om de pipet te vullen met het monster, doet u het volgende:  
a) Knijp STEVIG in de bovenste bol. 
b) Steek, terwijl u blijft knijpen, de tip van de pipet in het monster. 
c) Terwijl de tip van de pipet nog in het monster zit, laat u de druk op de 

bol los om de pipet te vullen. 
 

4. Knijp stevig in de bovenste bol om de inhoud van de grote, roze 250 µL 
pipet in de proefbuis te spuiten. Te veel vloeistof die overblijft in de 
Overloopbol moet worden achtergelaten. Draai voorzichtig met de 
proefbuis om de inhoud te mengen. 

 
OPMERKING: De pipet is bedoeld voor het verzamelen en doseren van de 
juiste hoeveelheid van een patiëntmonster. Werp de pipet weg bij uw 
biologische gevaarlijk afval. 
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5. Vul de meegeleverde kleine, transparante 120 µL pipet met het monster uit 
de proefbuis, door langzaam minder hard in de bol t knijpen. 

 
Opmerking: De meegeleverde pipet MOET worden gebruikt om het monster 
van de patiënt over te brengen naar de testcassette. 
 
 

6. Knijp stevig in de bovenste bol om de inhoud van de kleine, transparante 
120 µL pipet in het putje van de testcassette te spuiten. Te veel vloeistof die 
overblijft in de Overloopbol moet worden achtergelaten. Werp de pipet weg 
bij uw biologische gevaarlijk afval. 
 
N.B.: De pipet is bedoeld voor het verzamelen en doseren van de juiste 
hoeveelheid van een patiëntmonster. Werp de pipet weg bij uw biologische 
gevaarlijk afval.  
 
 

7. Ga naar het volgende hoofdstuk, "De Sofia en Sofia 2 gebruiken" om de test 
af te ronden. 

 
DE SOFIA EN SOFIA 2 GEBRUIKEN 
 

LATER LEZEN-/NU LEZEN-modus 
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Sofia of Sofia 2 voor bedieningsinstructies.  
De Sofia en Sofia 2 kunnen worden ingesteld op twee verschillende modi (LATER LEZEN en NU LEZEN). 
De procedures voor beide modi worden hieronder beschreven. 

 
Modus LATER LEZEN 
In de LATER LEZEN-modus plaatst de gebruiker de testcassette onmiddellijk in de Sofia of Sofia 2. De 
ontwikkelingstijd van de Sofia en de Sofia 2 kan verschillen. 
◼ Sofia – De Sofia neemt automatisch de ontwikkelingstijd van de test op en de resultaten worden na 

15 minuten weergegeven. 
◼ Sofia 2 – De Sofia 2 scans de testcassette regelmatig tijdens de ontwikkelingstijd van de test. 

Positieve testresultaten worden na 3 tot 15 minuten weergegeven. Negatieve testresultaten worden 
na 15 minuten weergegeven. 

 

NU LEZEN-modus 
Van essentieel belang: Laat de test zich gedurende de VOLLEDIGE 15 minuten ontwikkelen VOORDAT 
u hem in de Sofia of Sofia 2 plaatst. 

 
Nadat het monster van de patiënt is overgebracht naar de monsterpoort, moet de gebruiker eerst de 
testcassette 15 minuten op het werkblad laten staan (buiten de Sofia of Sofia 2) en de duur van deze 
ontwikkelingsstap handmatig bijhouden. De testcassette MOET 15 minuten staan om een nauwkeurig 
resultaat te krijgen. Vervolgens steekt de gebruiker de testcassette in de Sofia of Sofia 2. In de modus 
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'NU LEZEN' zal de Sofia en Sofia 2 het testresultaat in 1 minuut scannen en weergeven. Opmerking: 
Resultaten blijven nog eens 15 minuten stabiel na de aanbevolen ontwikkelingstijd van 15 minuten. 
 
Tips voor het testen van grote hoeveelheden 
Afhankelijk van de werkbelasting bestaan er meerdere opties om gemakkelijker grote hoeveelheden te 
testen. De gebruiker kan het reagens in één of meer proefbuizen spuiten, de dop erop plaatsen en ze bij 
kamertemperatuur bewaren op de tafel gedurende maximaal 4 uur zonder activiteitsverlies voordat het 
monster wordt toegevoegd. Een andere optie is om na het toevoegen van het reagens de specimens in 
de proefbuis te verwerken. Vervolgens plaatst u na verwijdering van het teststaafje (indien van 
toepassing), de dop erop en laat u ze bij kamertemperatuur gedurende maximaal 4 uur staan zonder 
activiteitsverlies, voordat de test wordt uitgevoerd. 
 
Van essentieel belang: De gebruiker dient nooit de hoes van de testcassette te openen en daardoor de 
cassette aan de atmosfeer bloot te stellen totdat de cassette klaar is voor onmiddellijk gebruik. 
 

TEST MET DE SOFIA UITVOEREN 
1. Voer de gebruikersnaam in met behulp van de draagbare streepjescodescanner of voer de 

gegevens handmatig in met behulp van het toetsenblok. 
 

OPMERKING: Als u per abuis de verkeerde streepjescode scant, gebruik dan de pijltoetsen op het 
toetsenblok van de Sofia om het veld opnieuw te markeren. Scan vervolgens de correcte 
streepjescode in; de vorige streepjescode zal worden overschreven met de correcte streepjescode. 

 
 

2. Voer de patiëntcode of het ordernummer in met behulp van de draagbare streepjescodescanner of 
voer de gegevens handmatig in met behulp van het toetsenblok. 
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3. Druk op Test starten en de lade van de Sofia gaat automatisch open.  
 

 
 
4. Controleer of de correcte modus, "LATER LEZEN"  

of "NU LEZEN" is geselecteerd. Steek de voorbereide  
testcassette in de lade van de Sofia en sluit de lade. 
 

5. De Sofia start nu automatisch en geeft de voortgang  
weer, zoals in het onderstaande voorbeeld. In LATER  
LEZEN-modus zullen de testresultaten in ongeveer  
15 minuten op het scherm getoond worden. In de  
modus 'NU LEZEN' verschijnen de testresultaten binnen  
1 minuut op het scherm. Raadpleeg het hoofdstuk 'De  
resultaten interpreteren'. 
 

 
 
DE RESULTATEN INTERPRETEREN MET DE SOFIA 
Wanneer de test voltooid is, worden de resultaten in het scherm van de Sofia weergegeven. De 
resultaten kunnen automatisch worden afgedrukt via de ingebouwde printer als deze optie is 
geselecteerd. De testregels, die fluorescerend zijn, zijn niet zichtbaar met het blote oog. 
 
In het scherm van de Sofia verschijnen de resultaten voor de procedurecontrole - "Geldig" of "Ongeldig" 
- en een positief of negatief resultaat voor RSV. Als het resultaat van de procedurecontrole "Ongeldig" 
is, voer dan een nieuwe test uit met een nieuw patiëntmonster en een nieuwe testcassette. 
  

Bijvoorbeeld: Dit scherm geeft weer dat 
de test in LATER LEZEN-modus staat en 
dat er nog 12 minuten en 13 seconden 
resteren. De Sofia zal de resultaten na 15 
minuten lezen en weergeven. 
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Positieve resultaten: 

 
 
Negatieve resultaten:  

 
 
Ongeldige resultaten: 

 
 

  

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een geldig 
positief resultaat voor RSV.  
 
OPMERKING: Een positief resultaat sluit geen 
co-infecties met andere pathogenen uit. 
 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een geldig 
negatief resultaat voor RSV. 
 
OPMERKING: Een negatief resultaat sluit geen 
virale RSV-infectie uit. We raden aan negatieve 
resultaten te bevestigen met een viruskweek of 
een door de FDA goedgekeurde moleculaire 
RSV-assay. 
 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een  
ongeldig resultaat. 
 
Ongeldig resultaat: Als de test ongeldig is, moet 
een nieuwe test worden uitgevoerd met een 
nieuw patiëntmonster en een nieuwe 
testcassette. 
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TEST MET DE SOFIA 2 UITVOEREN 
1. Voer de gebruikersnaam met de ingebouwde streepjescodescanner in of voer de gegevens 

handmatig in via het toetsenblok op het scherm. 
 

OPMERKING: Als u onbedoeld de verkeerde streepjescode scant, selecteert u het veld opnieuw om 
het opnieuw te markeren. Scan vervolgens de juiste streepjescode; de vorige streepjescode wordt 
dan met de juiste streepjescode overschreven. 

 

 
 
2. Voer de patiëntcode of het ordernummer, indien van toepassing, met de streepjescodescanner in of 

voer de gegevens handmatig in via het toetsenblok op het scherm. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Controleer of de juiste ontwikkelingsmodus, LATER LEZEN of NU LEZEN, is geselecteerd. Druk op  

en open de lade van de Sofia 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Sofia RSV FIA  Pagina 16 van 30 

4. Schuif de gereedgemaakte testcassette in de lade van de Sofia 2 en sluit de lade. 
 

 
 
5. De Sofia 2 start automatisch en geeft de voortgang van de test weer, zoals geïllustreerd in het 

voorbeeld hieronder. In de LATER LEZEN-modus worden de testresultaten na 3 tot 15 minuten op 
het scherm weergegeven. In de NU LEZEN-modus worden de testresultaten binnen 1 minuut op het 
scherm weergegeven. Zie het gedeelte Interpretatie van de Sofia 2-resultaten. 

 
 
INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN MET DE SOFIA 2 
Wanneer de test klaar is, worden de resultaten op het scherm van de Sofia 2 weergegeven. De 
fluorescerende testlijnen kunnen met het blote oog niet worden gezien. 

Het scherm van de Sofia 2 geeft de resultaten voor de procedurecontrole weer als  of  en geeft een 

 of  resultaat weer voor zowel RSV. Als de procedurecontrole  is, test u opnieuw met een nieuw 
patiëntmonster en een nieuwe testcassette. Als een printer is aangesloten, kunnen de resultaten 
handmatig worden afgedrukt door het afdrukpictogram te selecteren terwijl de testresultaten op het 
scherm worden weergegeven. 

  

Bijvoorbeeld: Dit scherm geeft weer 
dat de test in LATER LEZEN-modus 
staat en dat er nog 12 minuten en 13 
seconden resteren. De Sofia 2 zal de 
resultaten na 15 minuten lezen en 
weergeven. 
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Positieve resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negatieve resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongeldige resultaten: 

  

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een geldig 
positief resultaat voor RSV.  
 
OPMERKING: Een positief resultaat sluit geen 
co-infecties met andere pathogenen uit. 
 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een geldig 
negatief resultaat voor RSV. 
 
OPMERKING: Een negatief resultaat sluit geen 
virale RSV-infectie uit. We raden aan negatieve 
resultaten te bevestigen met een viruskweek of 
een door de FDA goedgekeurde moleculaire 
RSV-assay. 
 

Bijvoorbeeld: Dit scherm toont een  
ongeldig resultaat. 
 
Ongeldig resultaat: Als de test ongeldig is, moet 
een nieuwe test worden uitgevoerd met een 
nieuw patiëntmonster en een nieuwe 
testcassette. 
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BEPERKINGEN 
◼ Deze test is alleen geschikt voor de populatie met klachten van de luchtwegen (jonger dan 19 jaar). 

Er zijn geen prestatie-eigenschappen van gebruik bij patiënten ouder dan 19 jaar en bij 
immuungecompromitteerde patiënten bekend. 

◼ De inhoud van deze set is bedoeld voor de kwalitatieve opsporing van RSV-antigeen in monsters van 
nasofaryngeale teststaafjes en nasofaryngeaal aspiraat/lavage. 

◼ Deze test detecteert zowel levensvatbare (actieve) en niet-levensvatbare RSV. De prestatie van de 
test hangt af van de hoeveelheid virus (antigeen) in het monster en kan al dan niet in verband staan 
met de resultaten van de virale cultuur uitgevoerd met hetzelfde monster. 

◼ Wanneer het niveau van antigeen in een monster onder de detectiegrenswaarde van de test ligt, of 
als het monster niet correct is verzameld of vervoerd, kan dat een negatief testresultaat 
veroorzaken. 

◼ Het niet volgen van de testprocedure kan de prestatie van de test aantasten en/of het testresultaat 
ongeldig maken. 

◼ De testresultaten moeten in samenhang met andere beschikbare klinische gegevens worden 
geëvalueerd. 

◼ Positieve testresultaten sluiten geen co-infecties met andere pathogenen uit. 
◼ Negatieve testresultaten zijn niet bedoeld om andere niet-RSV virale of bacteriële infecties in te 

sluiten. 
◼ Positieve en negatieve voorspellende waarden hangen erg af van de prevalentie. Valse negatieve 

testresultaten komen vaker voor tijdens piekactiviteit wanneer de prevalentie van de aandoening 
hoog is. Valse positieve testresultaten komen vaker voor tijdens periodes van lage RSV-activiteit 
wanneer de prevalentie gematigd tot laag is. 

◼ Monoklonische antilichamen kunnen RSV-virussen die minimale aminozuurwijzigingen in de regio 
van de doel-epitoop hebben ondergaan, eventueel niet detecteren of met minder gevoeligheid 
detecteren. 

◼ Monsters die zijn verontreinigd met vol bloed >1% kunnen de interpretatie van de test storen. 
Zichtbaar bebloede monsters mogen niet worden gebruikt. 

◼ Mycoplasma pneumoniae in concentraties van meer dan 1x105 cfu/ml kan kruisreactie of 
interferentie veroorzaken met de uitvoering van de test. 

◼ De prestatie van deze test is niet getest voor gebruik bij patiënten zonder sporen en symptomen van 
respiratoire infectie. 

 
VERWACHTE WAARDEN 
Het percentage van positieve resultaten geobserveerd met de RSV-test hangt af van de methode 
waarop de specimens zijn verzameld, het systeem dat is gebruikt voor het hanteren/vervoeren ervan, de 
gebruikte detectiemethode, de tijd van het jaar, de leeftijd van de patiënt en de prevalentie van de 
aandoening.  
 

PRESTATIEKENMERKEN 
De volgende onderzoeken werden met de Sofia uitgevoerd. 

 
Prestatie van Sofia RSV FIA vs. celcultuur 
De prestatie van de Sofia RSV FIA met de Sofia werd vergeleken met de celcultuurmethoden die werden 
gevolgd door de DFA tijdens hetzelfde klinische onderzoek dat van februari tot april 2012 en van oktober 
tot december 2012 in de Verenigde Staten werd uitgevoerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
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zorgverleners in 17 verschillende centra in verschillende geografische regio's in de Verenigde Staten. In 
dit veldonderzoek, uitgevoerd in meerdere zorgcentra, werden twee (2) specimens verzameld met 
nasofaryngeale teststaafjes of nasofaryngeaal aspiratie/lavage bij telkens 1.736 patiënten. De specimens 
van nasofaryngeale teststaafjes werden geleverd door 972 patiënten en de specimens van 
nasofaryngeaal aspiraat/lavage werden geleverd door 764 patiënten. Alle klinische monsters werden 
verzameld bij patiënten die symptomen vertoonden (jonger dan 19 jaar): 55% van de populatie was 
mannelijk en 45% was vrouwelijk. 
 
Het ter plekke testen van specimens van één nasofaryngeaal teststaafje of van een deel van een 
monster van een nasofaryngeale aspiratie/lavage werd uitgevoerd door medisch personeel in het 
kantoor van de arts of in het ziekenhuis. Daarbij werd gebruik gemaakt van de Sofia RSV FIA. De 
monsters werden verzameld en direct getest. Het resterende deel van het monster werd in virale 
transportmedia geplaatst om gekweekt te worden. De volgorde van de aan elkaar gerelateerde 
monsters op teststaafjes werd tijdens de kweek willekeurig aangepast ten opzichte van de testvolgorde 
in de Sofia RSV FIA. De virale cellen werden gekweekt in een lokaal klinisch laboratorium op de 
testlocatie of de monsters werden binnen 48 uur 's nachts in gekoelde maar niet-bevroren toestand op 
ijs vervoerd naar een centraal laboratorium om daar gekweekt te worden. De resultaten worden 
weergegeven in de tabellen 2 en 3. 
 

Tabel 2 
Resultaten Sofia RSV FIA bij nasofaryngeaal teststaafje vs. celcultuur 

(leeftijden 0-<19 jaar) 

 Celcultuur   

 Pos Neg Sens = 126/146 = 86% 

Sofia Pos 126 25  (95% C.I. 80-91%) 

Sofia Neg 20 801 Spec. = 801/826 = 97% 

Totaal 146 826  (95% C.I. 96-98%) 

     
Tabel 3 

Resultaten van Sofia RSV FIA bij nasofaryngeaal aspiraat/lavage vs. celcultuur 
(leeftijden 0-<19 jaar) 

 Celcultuur   

 Pos Neg Sens = 57/64 = 89% 

Sofia Pos 57 12  (95% C.I. 79-95%) 

Sofia Neg 7 688 Spec. = 688/700 = 98% 

Totaal 64 700  (95% C.I. 97-99%) 

     

Reproduceerbaarheidsonderzoeken 
De reproduceerbaarheid van de Sofia RSV FIA met de Sofia werd geëvalueerd in drie (3) verschillende 
laboratoria. Twee (2) verschillende operators in elk centrum hebben een reeks van gecodeerde, 
artificiële monsters die in een negatieve klinische matrix waren voorbereid en die gingen van negatief 
tot gematigd positief RSV. De overeenkomst tussen de laboratoria (Tabel 4) wat betreft negatieve 
monsters was 98%-100% en 98%-100% voor positieve monsters.  
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Tabel 4 
Overeenkomst tussen laboratoria wat betreft reproduceerbaarheidsonderzoek Sofia RSV FIA 

Laboratorium 
Laag neg. 

(geen virus) 
Hoog negatief (C 

5) 
Laag positief 

(C3X LoD) 
Gem. Positief  

(C3X LoD) 

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

2 30/30 30/30 28/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 

Totaal 90/90 88/90 88/90 90/90 

% totale 
reproduceerbaarheid 

(95% CI) 

100% 
(95%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

98% 
(92%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

 
Detectiegrens en analytische reactiviteit 
De detectiegrens (LOD) voor de Sofia RSV FIA met de Sofia werd bepaald met behulp van in totaal vier 
(4) stammen van RSV, waarvan twee (2) isolaten van RSVA A en twee (2) isolaten van RSV B (Tabel 5). 
 

Tabel 5 
Detectiegrens bij menselijke isolaten van RSV A en B 

Virusstam 
Minimale 

detectiegrens 
(TCID50/mL) 

RSV A-2 3153 

RSV A Long 372 

RSV B CH93-18(18) 476 

RSV B Washington/18537/62 32.3 

TCID50/mL=50% weefselcultuur infectieuze dosis. TCID50-
niveaus werden bepaald met de Reed-Muench-methode. 
 

De analytische reactiviteit werd aangetoond met behulp van twee (2) aanvullende stammen van RSV B: 
West Virginia-stam/14617/85 bij 163 TCID50/ml en RSV 9320 bij 8,7 TCID50/mL. 
 

Analytische specificiteit 
Kruisreactiviteit 
De Sofia RSV FIA met de Sofia werd geëvalueerd met in totaal 32 bacteriën- en zwammenmicro-
organismen en 42 niet-RSV virusisolaten. Geen van de organismen of virussen die hieronder genoemd 
worden in Tabel 6 toonden enig teken van kruisreactiviteit in het onderzoek. Na voorafgaande 
vermenging van dezelfde organismen in Tabel 6 met RSV en na het testen ervan in de Sofia RSV FIA 
bleken alle resultaten positief. Hieruit blijkt dat de potentiële kruisreactieve middelen niet van invloed 
waren op de waarneming van RSV. 
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Tabel 6  
Analytische specificiteit en kruisreactiviteit 

Organisme/niet-RSV-virus Concentratie* 

Acinetobacter baumannii 2,32x106 cfu/ml 

Bacteroides fragilis 2,32x106 cfu/ml 

Bordetella pertussis 2,32x106 cfu/ml 

Candida albicans (gist) 2,32x106 cfu/ml 

Corynebacterium diptheriae 2,32x106 cfu/ml 

Escherichia coli 2,32x106 cfu/ml 

Haemophilus influenzae 2,32x106 cfu/ml 

Klebsiella pneumoniae 2,32x106 cfu/ml 

Lactobacillus plantarum 2,32x106 cfu/ml 

Legionella pneumophila 2,32x106 cfu/ml 

Moraxella catarrhalis 2,32x106 cfu/ml 

Mycobacterium avium 2,32x106 cfu/ml 

Mycobacterium intracellulare 2,32x106 cfu/ml 

Mycobacterium tuberculosis 2,32x106 cfu/ml 

Mycoplasma pneumoniae 1x105 cfu/ml 

Neisseria meningitides 2,32x106 cfu/ml 

Neisseria mucosa 2,32x106 cfu/ml 

Neisseria sicca 2,32x106 cfu/ml 

Neisseria subflava 2,32x106 cfu/ml 

Pseudomanas aeruginosa 2,32x106 cfu/ml 

Serratia marcescens 2,32x106 cfu/ml 

Staphylococcus aureus 2,32x106 cfu/ml 

Staphylococcus aureus (Cowen 1) 2,32x106 cfu/ml 

Staphylococcus epidermidis 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus mutans 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus pneumoniae 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus pyogenes Groep A 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sanguis 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Groep B 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Groep C 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Groep F 2,32x106 cfu/ml 

Streptococcus sp. Groep G 2,32x106 cfu/ml 

Adenovirus 3 2,32x105 TCID50/ml 

Adenovirus 4 2,64x104 TCID50/ml 

Adenovirus 5 8,98x105  

Adenovirus 7A 2,32x105  

Adenovirus 11 2,32x105  

Coranavirus OC43 2,32x105  

Coronavirus 229E 2,32x105  
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Organisme/niet-RSV-virus Concentratie* 

Coxsackievirus B5 (Faulkner) 2,32x105  

Cytomegalovirus AD-169 2,32x105  

Cytomegalovirus Towne 2,32x105  

Echovirus Type 3 2,32x105  

Herpes Simplex-virus 1 2,32x105 l 

Herpes Simplex-virus 2 2,32x105  

Menselijk metapneumovirus A1 2,32x105  

Menselijk metapneumovirus A2 2,32x105  

Menselijk metapneumovirus B1 2,32x105  

Menselijk metapneumovirus B2 2,32x105  

Influenza A H1N1 (Mexico/4108/2009) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (Denver/1/57) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (FM/1/47) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (New Jersey/8/76) 2,32x105  

Influenza A H1N1 (PR/8/34) 2,32x105  

Influenza A H3N2 2,32x105  

Influenza B Hong Kong 2,32x105  

Influenza B Panama 2,32x107  

Influenza C/Taylor/1233/47 2,32x105  

Mazelen (Edmonston) 2,32x105  

Metapneumovirus VR-03-00181 UIHC 2,32x105  

Bof (Enders) 2,32x105  

Parainfluenzavirus 1 2,32x105  

Parainfluenzavirus 2 2,32x105  

Parainfluenzavirus 3 2,32x105  

Parainfluenzavirus 4A 2,32x105  

Parainfluenzavirus 4B 2,32x105  

Rhinovirus Type 1B 2,32x105  

Rhinovirus Type 2 2,32x105  

Rhinovirus Type 3 2,32x105  

Rhinovirus Type 7 2,32x105  

Rhinovirus Type 15 2,32x105  

Rhinovirus Type 18 2,32x105  

Rhinovirus Type 37 2,32x105  

Varicella Zoster-virus 3,55x104  

* De hoeveelheid bacteriën werd bepaald door de verwatering te beperken, 
de bacteriën te kweken en de kolonie te tellen, om zo tot cfu/mL (cfu=colony 
forming unit, kolonievormende eenheid) te komen. De virusconcentraties 
werden bepaald met standaard virologiemethoden, Reed-Muench. 
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Storende verbindingen 
Vol bloed, mucine en verschillende vrij verkrijgbare producten en veelgebruikte chemische producten 
zijn met de Sofia RSV FIA op de Sofia geëvalueerd. Op de onderstaande niveaus is geen interferentie 
geobserveerd (Tabel 7). 
 

Tabel 7 
Niet-storende verbindingen 

Stof Concentratie 

Acetamidofenol 23 mg/ml 

Acetylsalicylzuur 23 mg/ml 

Albuterol 26 mg/ml 

Chloorfeniramine 4 mg/ml 

Dextromethorfanum 4 mg/ml 

Diphenhydramine 3 mg/ml 

Guaiacol 46 mg/ml 

Mucin 9 mg/ml 

Neusspray, nr. 1 (Vick's) 23% 

Neusspray, nr. 2 (4-Way) 23% 

Neusspray, nr. 3 (Equate) 23% 

Mondspoelmiddel 1, te verkrijgen zonder doktersrecept (Listerine) 58% 

Mondspoelmiddel 2, te verkrijgen zonder doktersrecept (Crest Pro-Health) 58% 

Mondspoelmiddel 3, te verkrijgen zonder doktersrecept (Scope) 58% 

Hoesttabletten 1, te verkrijgen zonder doktersrecept (CVS) 19% 

Hoesttabletten 2, te verkrijgen zonder doktersrecept (Ricola) 15% 

Hoesttabletten 3, te verkrijgen zonder doktersrecept (Halls) 34% 

Phenylephrine 11 mg/ml 

Rimantadine 116 µg/mL 

Vol bloed 1% 

 

Onderzoeken vrijgesteld van CLIA 
Als onderdeel van het prospectieve onderzoek omschreven in het hoofdstuk Prestatiekenmerken 
hierboven, werd de nauwkeurigheid van de Sofia RSV FIA met de Sofia, wanneer gebruikt door niet-
opgeleide operators op locaties met CLIA-vrijstelling, geëvalueerd met specimens van pediatrische 
patiënten in de leeftijd van 0-<7 jaar. De testresultaten verkregen met de Sofia RSV FIA-test werden 
vergeleken met de resultaten verkregen uit viruscellenkweken. Dit onderzoek werd uitgevoerd op 
zestien (16) locaties met CLIA-vrijstelling, met zevenendertig (37) niet-opgeleide operators, die de 
instellingen met CLIA-vrijstelling vertegenwoordigden.  
 
Het onderzoek omvatte 2193 personen: duizend zevenenvijftig (1057) personen leverden een paar 
nasofaryngeale teststaafjes en elfhonderd zesendertig (1136) leverden een specimen van een 
nasofaryngeaal aspiraat/lavage. 
 
De klinische gevoeligheid en specificiteit van de Sofia RSV FIA bij de leeftijden van 0-<7 jaar, vergeleken 
met virale cultuur (de vergelijkingsmethode), worden hieronder weergegeven in de tabellen 8 en 9. 
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Tabel 8 
Sofia RSV FIA vs. celcultuur (nasofaryngeaal teststaafje) 

(leeftijden 0-<19 jaar) 

 Celcultuur   

 Pos Neg Sens. = 134/154= 87% 

Sofia Pos 134 34  (95% C.I. 81-92%) 

Sofia Neg 20 869 Spec. = 869/903= 96% 

Totaal 154 903  (95% C.I. 95-97%) 

     

Tabel 9 
Sofia RSV FIA vs. celcultuur (nasofaryngeaal aspiraat/lavage) 

(leeftijden 0-<7 jaar) 

 Celcultuur   

 Pos Neg Sens. = 141/154= 92% 

Sofia Pos 141 22  (95% C.I. 86-95%) 

Sofia Neg 13 960 Spec. = 960/982= 98% 

Totaal 154 982  (95% C.I. 97-99%) 

     

Een ander onderzoek werd uitgevoerd om te tonen dat niet-opgeleide gebruikers de test consistent en 
accuraat konden uitvoeren met behulp van zwak reactieve monsters. Het onderzoek bestond uit drie (3) 
aparte locaties met CLIA-vrijstelling waar de Sofia RSV FIA met de Sofia werd geëvalueerd met behulp 
van gecodeerde, willekeurige panelen van gesimuleerde monsters, waaronder één (1) zwak positief (C95 
- een concentratie aan het eind van de test) en één (1) zwak negatief (C5 - een concentratie net vóór het 
einde van de test). Twee (2) of meer operators op elke locatie (8 operators in totaal) hebben het panel 
elke dag gedurende tien (10) dagen getest, binnen een tijdspanne van ongeveer twee (2) weken. De 
prestaties van de Sofia RSV FIA met monsters aan het eind van de test, waren acceptabel wanneer het 
apparaat werd gebruikt door niet-opgeleide beoogde gebruikers. Het percentage overeenkomst met 
verwachte resultaten voor elk monster wordt weergegeven in Tabel 10.  
 

Tabel 10 
Prestaties van Sofia RSV FIA aan het eind (alle locaties) 

Monsterniveau 

Niet-opgeleide beoogde gebruikers 

Overeenkomst met 
verwachte resultaten* 

95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Zwak RSV positief 
(C95) 

85% (51/60) 74-92% 

Zwak RSV negatief 
(C5) 

93% (56/60) 84-98% 

*De verwachte resultaten voor "zwak positieve" monsters zijn "positief", terwijl de 
verwachte resultaten voor "zwak negatieve" monsters "negatief" zijn. 
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Prestaties van de Sofia RSV FIA met de Sofia 2  
De volgende onderzoeken werden uitgevoerd om aan te tonen dat de Sofia en Sofia 2 gelijkwaardig 
zijn bij het testen van klinische monsters met de Sofia RSV FIA. 
 

Vergelijking van methoden 

De prestaties van de Sofia RSV FIA bij gebruik met de Sofia versus de Sofia 2 werden vergeleken met een 
panel van 250 klinische monsters. Dit veldonderzoek werd uitgevoerd in 3 beoogde 
gebruikerslaboratoria met identieke panels met bekende positieve en negatieve klinische en kunstmatig 
samengestelde monsters in virustransportmedia (VTM). Elk centrum heeft 4 Sofia's en 4 Sofia 2's met 
totaal 12 instrumenten van elk type in het onderzoek gebruikt. Honderd (100) positieve en honderd 
(100) negatieve monsters waren in de panels opgenomen. Panel-onderdelen werden zo bereid dat een 
breed scala aan negatieve en positieve monsters gelijkmatig werden verdeeld over het dynamische 
bereik van de assay. Alle monsters werden gecodeerd en gebruikt om de gerandomiseerde panels 
samen te stellen. In totaal werden 200 monsters per centrum getest met in totaal 600 resultaten. 
 
De resultaten van de vergelijking tussen de Sofia en de Sofia 2 staan hieronder in tabel 11. Voor RSV was 
het percentage positieve overeenstemming 97% en het percentage negatieve overeenstemming 96%. 
 

Tabelle 11 
Vergelijking van methoden Sofia Vgl. Sofia 2 

 Sofia   

 Pos. Neg.     positieve %   = 
     agreement =     

97 % (314/323) 
(95 % KI = 94.7-98.6 %) 

Sofia Pos. 314 10 

Sofia Neg. 9 267     negatieve % = 
agreement = 

96 % (267/277) 
(95 % KI = 93.4-98.1 %) 

Totaal 323 277 

 
Er waren totaal 19 tegenstrijdige resultaten tussen de Sofia en de Sofia 2, waarvan werd vastgesteld dat 
ze, op het moment dat het vergelijkend methodenonderzoek werd uitgevoerd, een analytconcentratie 
bevatten bij of onder de grenswaarde. 
 

Reproduceerbaarheid 

In drie verschillende laboratoria, waarvan Quidel er een was, werd een reproduceerbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd met de Sofia RSV FIA en de Sofia 2. Twee verschillende operators bij elk centrum testten een 
panel met negen kunstmatige monsters, geprepareerd in een negatieve klinische matrix en met een 
RSV-concentratie variërend van negatief tot matig positief. Elke operator testte één panel op 
5 verschillende dagen in een tijdsverloop van ongeveer 1 week. In totaal werden 10 Sofias en 10 
Sofia 2's gebruikt dit onderzoek. De overeenstemming tussen laboratoria (tabel 12) voor de Sofia RSV 
FIA met de Sofia 2 bedroeg voor alle monsters tot 100%.  
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Tabel 12 
Overeenkomst tussen laboratoria wat betreft reproduceerbaarheidsonderzoek Sofia RSV FIA 

Laboratorium RSV negatief 
RSV zwak 

positief (1X LOD) 

RSV matig 
positief  

(2-3X LOD) 

1 30/30 28/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 

Totaal 90/90 90/90 90/90 

% totale 
reproduceerbaarheid 

(95% CI) 

100% 
(95%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

100% 
(95%-100%) 

 

 

Detectiegrens en analytische reactiviteit 
De detectiegrens (LOD) voor de Sofia RSV FIA met de Sofia werd bepaald met behulp van in totaal vier 
(4) stammen van RSV, waarvan twee (2) isolaten van RSVA A en twee (2) isolaten van RSV B (Tabel 13). 
 

Tabel 13 
Detectiegrens bij menselijke isolaten van RSV A en B 

Virusstam Platform 
Minimale 

detectiegrens 
(TCID50/mL) 

RSV A-2 Sofia 471 

 Sofia 2 467 

RSV A Long Sofia 5511 

 Sofia 2 5950 

RSV B CH93-18(18) Sofia 585 

 Sofia 2 620 

RSV B Washington/18537/62 Sofia 78,6 

 Sofia 2 91,1 

TCID50/mL=50% weefselcultuur infectieuze dosis. TCID50-niveaus werden bepaald met de 
Reed-Muench-methode. 
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CLIA-vrijstelling tegen de afsluiting van het onderzoek 
Er werd een onderzoek uitgevoerd om aan te tonen dat niet-getrainde beoogde gebruikers de test 
consequent en accuraat kunnen uitvoeren met zwak-reactieve monsters met de Sofia RSV FIA en de 
Sofia 2. Aan het onderzoek namen drie (3) afzonderlijke voor CLIA vrijgestelde centra deel; deze 
evalueerden de Sofia RSV FIA met gecodeerde, gerandomiseerde panels van gesimuleerde monsters, 
inclusief één (1) zwak-positief (C95—een concentratie aan de testgrens) voor RSV, één (1) zwak-positief 
(C95—een concentratie aan de testgrens) en één negatief voor RSV. Drie (3) of meer operators in elk 
centrum (in totaal 9 operators) testten het panel op 10 afzonderlijke dagen in een periode van ongeveer 
2 weken. Het overeenkomstpercentage met verwachte resultaten voor elk monster staat in tabel 14. 
 

Tabel 14 
Prestaties van Sofia RSV FIA aan het eind (alle locaties) 

Monsterniveau 

Niet-opgeleide beoogde gebruikers 

Overeenkomst met 
verwachte resultaten* 

95% 
betrouwbaarheidsinterval 

Zwak RSV positief 
(C95) 

97% (70/72) 90-100% 

RSV negatief (C5) 100% (72/72) 94-100% 

*De verwachte resultaten voor "zwak positieve" monsters zijn "positief", terwijl de 
verwachte resultaten voor "zwak negatieve" monsters "negatief" zijn. 

 
Met de risicoanalyse als richtlijn, werden er analytische flexonderzoeken uitgevoerd. Uit de 
onderzoeken blijkt dat de test ongevoelig is voor stress- of omgevingsfactoren en potentiële 
gebruikersfouten. 
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ONDERSTEUNING 
Indien u vragen hebt over het gebruik van dit product of indien u een productprobleem wilt melden, 
neem dan contact op met de technische ondersteuning van Quidel op tel. 1.800.874.1517 (in de VS) of 
via technicalsupport@quidel.com. Indien u zich buiten de VS bevindt, kunt u meer informatie verkrijgen 
bij uw verdeler, of rechtstreeks bij Quidel op een van onderstaande telefoonnummers. Raadpleeg 
quidel.com voor meer opties voor Ondersteuning.  

Land Telefoonnummer E-mailadres 

Europa, Midden-Oosten en Azië 
+353 (91) 412 474 (hoofdnummer) 

1800 200441 (gratis) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Oostenrijk +43 316 231239 

België +32 (2) 793 0180 

Frankrijk 0 (805) 371674 

Duitsland +49 (0) 7154 1593912 

Nederland 0 800 0224198 

Zwitserland 0 800 554864 

Verenigd Koninkrijk 0 800 3688248 

Ierland +353 (91) 412 474 

Italië +39 (800) 620 549 

Noord-Amerika, Azië-Stille Oceaan, 

Latijns-Amerika 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437.266.1704 (hoofdnummer) 

888.415.8764 (gratis) 

technicalsupport@quidel.com 

China 
0400 920 9366 of 

+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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